
ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGITA 

COMUNA SATU MARE  

Nr.  344/22.10.2020. 

 

ANUNȚ 
  

 

 Conform art. 7 din Legea nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, la data de  22 octombrie  2020 ( cu cel puţin 30 de 

zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către Consiliul Local al comunei Satu Mare până la 

data  de 04 decembrie  2020) s-au  afișat următoarele proiecte de acte normative, care urmează a fi puse 

aprobării Consiliului Local al comunei Satu Mare  

 notă de fundamentare,   

 un raport de specialitate 

 un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus,  

 un studiu de impact şi/sau de fezabilitate, după caz,  

 textul complet al proiectului actului respectiv 

1. Proiect de HOTĂRÂRE NR.  PH 40/ 2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 

2021 la nivelul Comunei Satu Mare 

Cei interesați pot transmite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind 

proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pe o perioadă de cel mult 10 zile calendaristice 

(până la 02 noiembrie 2020 ) pentru proiectul de act normativ prevăzută mai sus, la Registratura 

Primăriei comunei Satu Mare din comuna Satu Mare, nr. 450, județul Harghita. 

 Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu 

privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din 

proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului. 

 Persoana responsabilă din cadrul Primăriei comunei Satu Mare pentru relaţia cu societatea civilă, 

care să primească propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act 

normativ propus este consilier al primarului. 

 Aducerea la cunoștință publică se face prin: 

   a. afișare la sediul Primăriei comunei Satu Mare 

   b. publicarea în pagina proprie de internet (www.marefalva.ro) 

 

 

 

Satu Mare, 22 octombrie  2020 

 

 

 

  

PRIMAR         CONSILIER    

KOVÁCS IMRE        GÁBOR KRISZTINA  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

COMUNA SATU MARE 

PRIMAR 

NR. PH 40 / 2020 

 

PROIECT DE 

HOTĂRÂRE ............ NR. / 2020 

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2021, la nivelul  Comunei Satu Mare 

                                                                            

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

1) art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția României, 

republicată, 

2) articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, 

3) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, 

4)  art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 4, lit. c, art. 139, alin. 3, lit. c, art. 196, alin. 1, lit.a din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ,  

5)  art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1), lit. a), lit. b), art. 27, art. 30 și art. 

76^1 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare, 

6) art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu completările ulterioare; Legea  nr. 185/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.   

227/2015 privind Codul fiscal,  

7) Legea  nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, în care  art. VI  Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de 

timbru, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă, 

8) Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu 

modificările și completările ulterioare, 

9) art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 19/2019, 

10) Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și completări 

prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare, 

11) art. 19 și art. 20, alin. 2 lit. d din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și 

funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare, 

12) art. 18 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția 

persoanelor, republicată, cu completările ulterioare; Legea nr. 56 / 2015 pentru completarea art. 24 din 

Legea nr. 333/2003, 

13) art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, 

14) art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), lit. k), art. 43 alin. (4), alin. (5),  alin. (7) și art. 44 alin. (2) 

lit. d) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, ultima dată cu OUG  nr. 53/2019, 

15) art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit.b și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) b) din Legea serviciului 

de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; precum 

și  de modificările aduse de OUG   nr. 74/2018  la art 17, alin. (1 ) din Legea nr. 211/2011privind regimul 

deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de 

ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu 

modificările și completările ulterioare, ultima modificare cu OUG  nr. 50/2019,  

16) art. 10 lit. g) și art. 34 alin. (2) și (3) din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006,  

17) art. 14 lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată 

cu modificările și completările ulterioare, ultima modificare cu OUG nr. 114/2018, 



18) art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, ultimul act modificator fiind Legea nr. 192/2020, 

19) art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea 

serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 

39/2002,  

20) art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002, 

21) Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024 aprobate prin 

Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și 

administrației, ministrului afacerilor interne, ministrului finanțelor publice, Institutul Național de 

Statistică, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Autoritatea Națională Sanitară 

Veterinară și Pentru Siguranța Alimentelor nr. 25/1382/37/1642/14297/746/20/2020 din 23 ianuarie 

2020, 

22) Art. 23, alin. (3) din Ordinul M.A.I. nr.1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, 

radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, 

23 ) Art. 5, alin. (2) din Legea   nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei 

produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare,Legea  nr. 166/2019 privind 

modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014,  

24 ) HG  nr. 1/2016 - Partea a II-a pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal (Partea a II-a conţine normele metodologice de aplicare a titlurilor VIII - X 

din Codul fiscal) 

25) Art. 7 din OUG   nr. 59 / 2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în 

aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale,             

26) Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - 

Reţeaua de localităţi, 

27)  Legea   nr. 24 /2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

 republicată cu modificările și completările ulterioare, 

28 ) Art. 9, alin. (1) din legea nr 544/2001 privind liberul acces la  informaţiile de interes public, cu 

modificările și completările ulterioare, 

Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2005 cu privire la stabilirea traseelor de circulaţie ale tractoarelor,  

maşinilor autopropulsante pentru lucrări, maşinilor agricole sau forestiere, vehiculele cu tracţiune animală 

precum şi cele pentru care nu există obligaţia înmatriculării respectiv înregistrarea acestor vehicule  

 Hotărârea Consiliului Local nr. 8 / 2005 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Consiliului Local şi a Statutului comunei Satu Mare ( art. 3 din Statutul 

comunei Satu Mare având rangul IV), 

  Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2005 cu privire la aprobarea Regulamentului şi a Planului de 

pază a comunei Satu Mare, 

Hotărârea Consiliului Local nr. 23 /2005 privind Reguli şi dispoziţii de apărare împotriva  

incendiilor pentru domeniul public şi privat al comunei Satu Mare, 

Hotărârea Consiliului Local nr. 31 /2006 Privind înfiinţarea  serviciilor publice de alimentare cu 

apă şi de canalizare, epurare a apelor uzate în comuna Satu Mare,  

Hotărârii Consiliului Local al comunei Satu Mare nr. 19 /2007 cu privire la înfiinţarea 

compartimentului intern specializat în organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local, 

Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2009 cu privire la înfiinţarea compartimentului intern 

specializat în organizarea şi funcţionarea serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură, 

Hotărârea Consiliului Local nr. 19/2009 privind concesionarea unor spaţii din imobilul cu nr. casă 

449 şi nr. inventar 1004 cu destinaţia de cabinet medical de familie şi cabinet de stomatologie, 

Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2009 privind aprobarea înfiinţării  asociaţiei de dezvoltare 

intercomunitară de utilităţi publice pentru  

a) serviciul de producere, transport, distribuţie şi furnizare de energie termică în sistem centralizat; 

b) serviciul de salubrizare a localităţilor; 

c) serviciul de iluminat public; 



d) serviciul de administrare a domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale; 

e) serviciul de transport public local 

denumită ,,Fejlődő Udvarhelyszék,, și Hotărârea Consiliului Local nr 39 / 2009 referitor la modificarea şi 

completarea Hotărârii nr. 32/2009,  

Hotărârea Consiliului Local nr. 8/2010 privind avizarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a serviciului de salubrizare a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice 

(punctul  b) denumită ,,Fejlődő Udvarhelyszék,, a caietului de sarcini precum şi a documentaţiei de 

atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în comunele componente 

ale Asociaţiei, 

Hotărârea Consiliului Local nr. 21 /2011 privind aderarea comunei Satu Mare la Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară ,,Harghita Viz,,   

Hotărârea Consiliului Local nr. 22 / 2011 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu 

apă şi de canalizare către S.C. HARVIZ S.A, 
Hotărârea Consiliului Local nr. 34 / 2011 aderarea comunei Satu Mare prin Consiliul Local al 

comunei Satu Mare la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  „HARGITA,, 

 Hotărârea Consiliului Local nr. 30 / 2012 privind aprobarea Regulamentului serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare şi a Caietului de sarcini a serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare, 

 Hotărârea Consiliului Local nr. 58 / 2016 privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, 

evidența şi radierea vehiculelor, care nu se supun înmatriculării, de pe raza Comunei Satu Mare, județul 

Harghita, 

 Hotărârea Consiliului Local nr. 59 / 2016 referitor la stabilirea zonelor de impozitare la nivelul  

Comunei Satu Mare, 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Satu Mare nr. 15 / 2018 privind aprobarea 

Nomenclatorului stradal al comunei Satu Mare,  

 Hotărârea Consiliului Local nr. 26 / 2018 privind înființarea serviciului de iluminat public și 

aprobarea Regulamentului de organizare și și funcționare a serviciului de iluminat public la nivelul 

Comunei Satu Mare, 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Satu Mare nr. 41 /2019 privind avizarea Regulamentului 

de salubrizare în comunele Dealu, Căpâlnița, Vărșag, Brădești, Ulieș, Atid, Feliceni, Șimonești și Satu 

Mare, comunele membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Fejlődő Udvarhelyszék,, 

 Hotărârea Consiliului Local nr. 17 / 2020 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale  

pentru anul 2021 cu rata inflației de 3,8 %, 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Satu Mare nr. 27 / 2020 privind mandatarea 

reprezentantului legal al  Comunei Satu Mare în Adunarea Generală a  Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „HARGITA VÍZ” Egyesület pentru aprobarea normei paușale al serviciului de canalizare, 

 Planului urbanistic general, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.10 /2005 privind aprobarea 

Planul Urbanistic General al comunei Satu Mare, precum și Hotărârea Consiliului Local nr. 9 / 2015 

referitor la aprobarea prelungirii valabilităţii HCL nr. 5/2005 privind aprobarea Planul Urbanistic General 

al comunei Satu Mare,  

Luând act de :   

 Referat de aprobare al primarului în calitatea sa de inițiator nr. 4932 / 2020, 

 Raportul de specialitate al Compartimentului de taxe și impozite din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului înregistrat sub nr. 4933 / 2020, 

  Avizul ne/favorabil al Comisiei de specialitate  al Consiliului Local nr. ............. / 2020, 

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările 

ulterioare, prin publicare în Monitorul Oficial Local la site-ul www.marefalva.ro și la Primărie, în spațiul 

accesibil publicului, cu procesul verbal nr.  .......... / 2020, 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

 Art. 1 (1)  Se aprobă impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale, pe anul 2021 aplicabile 

la nivelul comunei Satu Mare, stabilite potrivit prezentei hotărâri. 
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(2) Nivelurile impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt 

stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, 

actualizată, indexată cu rata inflaţiei de 3,8 % aplicabile în anul fiscal 2021 stabilite pe baza HCL nr. 17 

/2020 sunt prevăzute în tabelele din ANEXA. 

(3) Tabelele cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele 

speciale și amenzile prevăzute în ANEXA (cuprinzând Anexele 1-12) fac parte integrantă prezentei 

hotărâri. 

Art. 2 (1) Se aprobă cota 0,09% asupra valorii impozabile a clădirii stabilită la art. 457, alin. (1) 

din anexa 1A în urma majorării cu 10% a celei stabilite pentru anul 2021. 

(2) Se aprobă valorile impozabile indexate pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la 

clădiri prevăzute la art. 457 alin. (2) din tabelul de la anexa 1A majorate cu 10%. 

(3) Se aprobă coeficientul de transformare de 1,4 aferente art. 457, alin. (5) din anexa 1A. 

(4) Se aplică Rangul IV, zona A pentru intravilan, Rangul IV, zona A pentru extravilan pentru 

comuna Satu Mare. 

(5)  Se aprobă aplicarea reducerii valori impozabile a clădirii în funcţie de anul terminării clădirilor 

conform art. 457, alin. (8) din anexa 1A. 

Art. 3 (1) Se aprobă cota 0,22% majorată cu 10% asupra valorii impozabile a clădirii stabilite la 

art. 458, alin. (1) din anexa 1A.  

(2)  Se aprobă cota 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii stabilite la art. 458, alin. (3) din anexa 

1A. 

(3) Se aprobă calculul impozitului clădirilor cu destinaţie mixtă conform art. 459 din anexa 1A. 

Art. 4 (1)  Se aprobă cota 0,2% și majorarea cu 20% asupra valorii impozabile a clădirii stabilită la 

art. 460, alin. (1). 

(2) Se aprobă cota de 1,3% și majorarea cu 20% aferente art. 460, alin. (2). 

(3) Se aprobă cota de 0,4% și majorarea cu 20% aferente art. 460, alin. (3). 

Art. 5 Se aprobă cota de 5% și majorarea cu 20% aferente art. 460, alin. (8) din anexa 1B. 

Art. 6 (1) Se aprobă aplicarea platei impozitului/taxei  conform art. 462 alin. 1  din anexa 1C atât 

persoanelor fizice cât şi juridice. 

(2) Se aprobă  acordarea bonificaţiei de 10%  conform art. 462, alin. 2 din anexa 1C atât 

persoanelor fizice cât şi juridice. 

Art. 7 (1) Se aprobă aplicarea corespunzătoare de către Compartimentul de taxe și impozite 

regulile generale din art. 463 din Legea nr. 227/2015 din anexa 2A. 

(2) Se aplică scutirile de la art. 464, alin. (1) din anexa 2A. 

(3) Se aprobă aplicarea art. 465, alin (1) din anexa 2A. 

(4) Se aprobă stabilirea impozitului/taxei pe teren prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în 

hectare, cu suma indexată corespunzător prevăzută în anexa 2A, majorată cu 10%. în cazul unui teren 

amplasat în intravilan, conform art.465, alin. 2 din Cod fiscal înregistrat în registrul agricol la categoria de 

folosinţă terenuri cu construcţii, 

(5) Se aprobă, stabilirea impozitului/taxei pe teren prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată 

în hectare, cu suma indexată corespunzător prevăzută la art. 465, alin. (4) majorată cu 10%, iar acest 

rezultat  înmulţit cu coeficientul de corecţie 1,10 prevăzut la art. 465, alin. (5) din Cod fiscal în cazul unui 

teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de 

terenuri cu construcţii 

(6) Se aprobă, stabilirea impozitului / taxei pe teren pentru teren amplasat în extravilan prin 

înmulţirea suprafeţei terenului exprimată în hectare, cu suma indexată corespunzător prevăzută în  tabelul 

de la anexa 2A, art.465, alin.7, majorată cu 10% și înmulţită cu coeficientul de corecţie 1,10 prevăzut la 

art. 457, alin. 6 Cod fiscal. 

Art. 8 (1) Se aprobă aplicarea platei impozitului/taxei  conform art. 467 din anexa 2B atât 

persoanelor fizice cât şi juridice. 

(2) Se aprobă  acordarea bonificaţiilor de 10%  conform art. 467, alin. 2 din anexa 2B atât 

persoanelor fizice cât şi juridice. 

Art. 9 (1) Se aprobă impozitul pe mijloacele de transport prin calcularea în funcţie de tipul 

mijlocului de transport şi funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 



cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma indexată corespunzător din tabelul art. 470, alin. (2) din anexa 3A 

majorată cu 10%. 

(2) Se aprobă reducerea cu 100%,a  impozitului în cazul mijloacelor de transport hibride conform 

art. 470, alin. (3) din anexa 3A.  

(3) Se aprobă  impozitul asupra mijloacelor de transport prevăzute la art. 470, alin.5, alin. 6 care 

sunt valori fixe, indexate din tabel din anexa 3, majorate cu 10%. 

(4) Se aprobă impozitul mijloacelor de transport  la art. 470, alin.7 remorci, semiremorci sau rulote 

respectiv la art. 470, alin. 8 mijlocele de transport pe apă care sunt niveluri indexate din tabel la anexa 3A 

și majorate cu 10%. 

Art. 10  (1) Se aprobă aplicarea platei impozitului/taxei conform art. 472, alin. 1 din anexa 3B atât 

persoanelor fizice cât şi juridice. 

(2)  Se aprobă  acordarea bonificaţiei de 10% conform art. 472, alin. 2 din anexa 3B atât 

persoanelor fizice cât şi juridice. 

Art. 11  (1) Se aprobă taxele pentru eliberarea certificatelor, fiind valori alese pentru mediul rural 

art. 474, alin. 2 din Cod fiscal, egale cu valoarea maxină a nivelului stabilite prin codul fiscal, indexate, 

aplicat 50 % iar pe urmă majorate cu 10% după indexare. 

(2) Se aprobă taxele pentru eliberarea atestatului producător, respectiv pentru eliberarea carnetului 

de comercalizarea produselor din sectorul agricol la art. 475 alin 2, valorile indexate fiind majorate cu 

10%.  

(3) Se aprobă taxele pentru eliberarea avizelor şi a autorizaţiilor conform anexei 4. 

 Art. 12 (1) Se aprobă cota de 2% ce se va aplica la valorile serviciilor de reclamă şi publicitate 

conform art. 477, alin. 5. 

(2) Se aprobă valorile alese din tabel conform art. 478, alin.2, lit. a, b, majorate cu 10% după 

indexare. 

  Art. 13 Se aprobă cotele alese din tabelul anexei 6 conform art. 481, alin.2, lit. a, lit b din Cod 

fiscal. 

  Art. 14 Se aprobă nivelurile taxelor speciale stabilite în tabelul din anexa 7 conform art. 484 în 

urma majorării cu 10%, cu excepția  la punctul nr. 7 la care majorarea este de 30%  

  Art. 15 Se aprobă nivelurile altor taxelor locale în tabelul anexei 8 conform art. 486 alin. 1  

stabilite prin majorare cu 10% a nivelurilor stabilite de consiliul local în anul precedent. 

 Art. 16 Se aprobă taxa pentru desfacerea căsătoriei prin divorţ pe cale administrativă conform art. 

486 alin 4, majorată cu 10% față de nivelul indexat şi se va plăti la caseria Primăriei comunei Satu Mare. 

Art. 17 Se aprobă  aplicarea reducerilor și scutirilor pentru art. 456, alin. 1, alin. 2, lit.f și lit. i, 

alin. 4, art. 464 alin. 1 alin. 2, lit.b și g, precum şi art. 469, alin.1, art. 476, alin.1, alin. 2 din Cod fiscal. 

  Art. 18 Se aprobă valorile sancţiunilor indexate din Anexa 11. 

  Art. 19  Se aprobă anexa 12 care conţine taxele judiciare de timbru conform OUG nr. 80 /2013. 

  Art. 20 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către dl. Kovács Imre primar, 

prin d-na Márton Melánia Márta consilier la Compartimentul de taxe şi impozite. 

  Art. 21 (1) Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general Pálfi Mária, în 

termenul prevăzut de lege, dl-ui Kovács Imre primar, d-nei Márton Melánia Márta consilier la  

Compartimentul de taxe şi impozite, Prefectului Județului Harghita și se aduce la cunoștință publică prin 

afișarea la Primărie, în spațiul accesibil publicului, precum și pe pagina de internet www.marefalva.ro la 

Monitorul Oficial Local .  

(2) Prezenta hotărâre se publică și la adresa de internet http://uat.mdrap.ro/, potrivit prevederilor alin. (2) 

și (3) art. 76^1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Satu Mare, ………. octombrie 2020 

 

         Avizat pentru legalitate: 

PRIMAR                           SECRETAR GENERAL AL  

         COMUNEI SATU MARE 

KOVÁCS IMRE                  PÁLFI MÁRIA 

http://www.marefalva.ro/


ROMÂNIA              ANEXA  (Anexele 1- 12) la 

JUDEŢUL HARGHITA            Hotărârea nr.  ... / 2020 

COMUNA SATU MARE 

PRIMAR                  ANEXA 1 

 

IMPOZITUL PE CLĂDIRI ŞI TAXA PE CLĂDIRI            ANEXA 1A 

I. Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal ➢ titlul ix – impozite și taxe locale 

 

 

CAPITOLUL  I -  DISPOZITII GENERALE 

 

Art. 453 lit. e) clădirile nerezidenţială - orice clădire care nu este rezidenţială; 

Art. 453 lit. f) clădirile 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.  

Art. 455 alin. (2) 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 se datorează de concesionari, locatari, titularii dreptului de 

administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. În cazul transmiterii ulterioare altor entităţi a dreptului de concesiune, închiriere, 

administrare sau folosinţă asupra clădirii, taxa se datorează de persoana care are relaţia contractuală cu persoana de drept public. 

Se aplică scutirile de la Art. 456 alin. (1) din Legea nr. 227/2015. 

 

CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI 

 

Calculul impozitului / taxei pe clădiri în cazul persoanelor fizice 

 

Art. 457 alin. (1)  Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei 

cote cuprinse între 0,08% - 0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii. 

 

PERSOANE FIZICE COTELE STABILITE PRIN 

CODUL FISCAL  

 

COTA STABILITĂ DE 

CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 

MAJORARE COTA 

STABILITĂ DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU ANUL 2021 

10% 

Art. 457 alin. (1) clădirile rezidenţială                              0,08% - 0,2% 0,09 % 0,099% 



 

(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: 

 

Art. 457 alin. (2) Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri - lei/m² - 

N
r.

 c
rt

. 

Tipul clădirii 

NIVELURILE INDEXATE PENTRU 

ANUL 2021 

VALORILE MAJORATE DE 

CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 

2021 

3,8% 10% 

Valoarea impozabilă Valoarea impozabilă 

Cu instalații de apă, 

canalizare, electrice 

și încălzire (condiții 

cumulative) 

Fără instalații de 

apă, canalizare, 

electricitate sau 

încălzire 

Cu instalații de apă, 

canalizare, electrice 

și încălzire (condiții 

cumulative) 

Fără instalații de 

apă, canalizare, 

electricitate sau 

încălzire 

1 Clădiri: 

a) 

A. Clădiri cu cadre din beton armat sau cu pereți 

exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale 

rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic 

1100 660 1210 726 

b) 

B. Clădiri cu pereți exteriori din lemn, din piatră 

naturală, din cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau din orice 

alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau 

chimic 

330 220 363 242 

2 Construcţii anexe, situate în afara corpului principal al clădirii: 

c) 

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți 

exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale 

rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic 

220 192 242 211 



d) 

D. Clădire-anexă cu pereți exteriori din lemn, din piatră 

naturală, din cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau din orice 

alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau 

chimic 

138 82 152 90 

e) 

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) 

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă 

încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, 

utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă,  în oricare 

dintre tipurile de clădiri prevăzute la  litera 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. 457 alin. (3) În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevăzut 

la alin. (2) valoarea impozabilă corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare. 

Art. 457 alin. (4) 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. 

Art. 457 alin.  (5) 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. 

Art. 457 alin.  (6) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii 

determinate conform alin. (2) - (5) cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor: 

 

Zona în 

cadrul 

localită

ții 

 

COEFICIENTUL DE CORECTIE STABILITE PRIN 

CODUL FISCAL  

Rangul  localități 

COEFICIENTUL DE CORECTIE STABILITE PRIN 

CODUL FISCAL 

PENTRU ANUL 2021 

Rangul  localități 

0 I II III IV V 0 I II III IV V 

A 2,60 2,50 2,40 2,30 1,10 1,05 2,60 2,50 2,40 2,30 1,10 1,05 

B 2,50 2,40 2,30 2,20 1,05 1,00 2,50 2,40 2,30 2,20 1,05 1,00 

C 2,40 2,30 2,20 2,10 1,00 0,95 2,40 2,30 2,20 2,10 1,00 0,95 

D 2,30 2,20 2,10 2,00 0,95 0,90  2,30 2,20 2,10 2,00 0,95 0,90  



 

Pentru comuna Satu Mare sunt valabile următoarele coeficiente de corecţie stabilite prin Codul Fiscal pentru anul 2021. 

 

Rangul IV, zona A pentru intravilan, zona A pentru extravilan 

Art. 457 alin. (8) Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1) - (7), 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%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă; 

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

 

Art. 457 alin. (9) 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. …… 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. 

 

Art. 458 alin. (1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 

0,2 - 1,3% asupra valorii care poate fi: 

a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local 

până la primul termen de plată din anul 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. 

 

PERSOANE FIZICE 
COTELE STABILITE PRIN 

CODUL FISCAL 

COTA STABILITĂ DE 

CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 

MAJORARE COTA 

STABILITĂ DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU ANUL 2021 

10% 

Art. 458 alin. (1) clădirile nerezidenţială 0,2% - 1,3% 0,22 % 0,24% 

 

Art. 458 alin. (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. 

Art. 458 alin. 4) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra 

valorii impozabile determinate conform art. 457 din Legea nr. 227/2015. 



Art. 459 alin. (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 din Legea nr. 227/2015 cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform art. 

458 din Legea nr. 227/2015. 

(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 din Legea nr. 227/2015. 

(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 din Legea nr. 227/2015. 

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 din Legea nr. 227/2015.

                    

                  ANEXA 1B 

Calculul  impozitului/taxei pe clădiri în cazul persoanelor juridice 

 

 Art. 460 alin. (1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei 

cote cuprinse între 0,08% - 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii. 

 

(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote 

cuprinse între 0,2% - 1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii. 

 

(3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, 

impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 

 

(4) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru 

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

 

PERSOANE JURIDICE 
COTELE STABILITE PRIN CODUL 

FISCAL 

COTA STABILITĂ 

DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU 

ANUL 2021 

MAJORARE 

COTA STABILITĂ 

DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU 

ANUL 2021 

20% 



Art. 460 alin. (1) clădirile rezidenţială                              0,08% - 0,2% 0,2% 0,24% 

Art. 460 alin. (2) clădirile nerezidenţială                                                          0,2% - 1,3% 1,3% 1,56% 

Art. 460 alin. (3) clădirile nerezidenţială 

utilizate pentru activităti din domeniul agricol                                                         
0,4% 0,4% 0,48% 

Art. 460 alin. (8) clădirile pe care nu a fost 

actualizat valoarea impozabilă a clădirii în 

ultimii 3 ani anteriori 

5% 5% 6% 

 

Art. 460 alin (5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 

decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi: 

a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal; 

     b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare 

la data evaluării; 

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

     d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior; 

     e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator 

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

f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, 

locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz. 

(6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 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, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă. 

(7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii 

falimentului. 

(7^1) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care sunt scutite de plata impozitului/taxei pe clădiri potrivit art. 456 alin. (1) din Legea nr. 

227/2015. 

(8) 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%. 

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

 

  Cu ocazia  Declarării, dobândirii, înstrăinării şi modificării clădirilor se aplică regulile art. 461 din Legea nr. 227/2015. 

                    



                   ANEXA 1C 

Art. 462  Plata impozitului/taxei  

 

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

 (2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se 

acordă o bonificaţie de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local. 

 

Tipul contribuabilului BONIFICAŢIE STABILITE PRIN CODUL FISCAL  BONIFICAŢIE STABILITĂ DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU ANUL 2021 

Art. 462 alin. (2) Persoane Fizice 0% - 10% 10% 

Art. 462 alin. (2) Persoane Juridice 0% - 10% 10% 

(3) Impozitul pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. 

(4) În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, prevederile alin. 

(2) şi (3) se referă la impozitul pe clădiri cumulat. 

(5) În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se plăteşte lunar, 

până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, titularul dreptului de 

administrare sau de folosinţă. 

(6) În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana juridică de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, 

administrare sau folosinţă colectează taxa pe clădiri de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă şi o varsă lunar, până la data de 

25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului. 

 

                  ANEXA 2 

IMPOZITUL PE TEREN ŞI TAXA PE TEREN 

                  ANEXA 2A 

Calculul impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice şi juridice 

 

Regulile generale din art. 463 din Legea nr. 227/2015 se aplică corespunzător de către aparatul de specialitate al primarului comunei Satu Mare. 

Se aplică scutirile de la Art. 464 alin. (1) din Legea nr. 227/2015. 

Art. 465 alin (1) Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de 

folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local. 

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

stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel: 



Art. 465 alin. (2) teren amplasat în intravilan - lei/ha -   

N
r.

 c
rt

. Zona în 

cadrul 

localității 

Nivelurile indexate pentru anul 2021 la 

rangul localitaţii IV. Zona A NIVELUL STABILIT DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU ANUL 2021 

NIVELUL MAJORAT DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU ANUL 2021 

3,8% 10% 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de 

localități 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de 

localități 

 

0 I II III IV V 0 I II III IV V 0 I II III IV V 

1 A - - - - 
782 – 

1966 
- - - - - 782 - - - - - 860 - 

2 B - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 C - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

4 D - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

• 1 m² = 0,0001 ha 

 

(3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, pentru, 

impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest rezultat se 

înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (5). 

 (4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul următor, exprimate în lei pe hectar: 

 

Art. 465 alin. (4) - lei/ha - 

N
r.

 c
r
t.

                             Zona 

 

Categoria  

de folosință 

NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2021 
NIVELURILE MAJORATE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 

3,8% 10% 

A B C D A B C D 

1 Teren arabil 31 23 21 17 34 25 23 19 

2 Pășune 23 21 17 15 25 23 19 17 

3 Fâneață 23 21 17 15 25 23 19 17 

4 Vie 51 38 31 21 56 42 34 23 



5 Livadă 58 51 38 31 64 56 42 34 

6 
Pădure sau alt teren cu 

vegetație forestieră 
31 23 21 17 34 25 23 19 

7 Teren cu ape 17 15 8 0 19 17 9 0 

8 Drumuri și căi ferate 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Neproductiv 0 0 0 0 0 0 0 0 

• 1 m² = 0,0001 h 

(5) Suma stabilită conform alin. (4) şi se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în următorul tabel: 

 

Zona din cadrul Localităţii Rangul Localităţii Coeficienţii de corecţie prevăzuţi de art. 465, alin. (5) 

A IV 1,10 

 

(6) Ca excepţie de la prevederile alin. (3) - (5), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol 

la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin. (7) numai dacă îndeplinesc, 

cumulativ, următoarele condiţii: 

 a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură; 

 b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a). 

 (7) 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, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6) din Legea nr. 227/2015: 

 

Art. 465 alin. (7) Impozitul/taxa pe teren amplasată în extravilan - lei/ha - 

N
r.

 c
r
t.

 

Categoria de folosință 

NIVELURILE  

INDEXATE PENTRU 

ANUL 2021 LEI/HA 

NIVELUL STABILIT 

DE CONSILIUL 

LOCAL LEI/HA 

PENTRU ANUL 2021 

NIVELUL MAJORAT DE 

CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 

LEI/HA 

3,8% 10% 

1 Teren cu construcții 24 - 33 25 27 

2 Teren arabil 47 - 55 48 52 

3 Pășune 22 - 30 23 25 

4 Fâneață 22 - 30 23 25 



5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 53 - 61 54 59 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 - 0 0 0 

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 53 - 62 54 59 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 - 0 0 0 

7 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu 

excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1 
8 - 18 9 10 

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol 

de protecție 
0 - 0 0 0 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 1 - 6 2 2 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 28 - 37 29 32 

9 Drumuri și căi ferate 0 - 0 0 0 

10 Teren neproductiv 0 - 0 0 0 

• 1 m² = 0,0001 ha 

 

(7^1) În cazul terenurilor aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial în România şi asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale 

acestora, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice, valoarea impozabilă se stabileşte prin asimilare cu terenurile neproductive. 

 

Zona din cadrul Localităţii Rangul Localităţii Coeficienţii de corecţie prevăzuţi de art. 457, alin. (6) 

A IV 1,10 

 

       Cu ocazia  Declarării, datorării impozitului şi a taxei pe teren se aplică regulile art. 466 din Legea nr. 227/2015. 

                   ANEXA 2B 

 

Art. 467 Plata impozitului/taxei pe teren 

 

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

(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, 

se acordă o bonificaţie de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local.  

 

Tipul contribuabilului BONIFICAŢIE STABILITE PRIN CODUL 

FISCAL  

BONIFICAŢIE STABILITĂ DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU ANUL 2021 



Art. 467 alin. (2) Persoane Fizice 0% - 10% 10% 

Art. 467 alin. (2) Persoane Juridice 0% - 10% 10% 

(3) Impozitul pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la 

primul termen de plată. 

(4) În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) şi 

(3) se referă la impozitul pe teren cumulat. 

(5) În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe teren se plăteşte lunar, 

până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, titularul dreptului de 

administrare sau de folosinţă. 

(6) În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana juridică de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, 

administrare sau folosinţă colectează taxa pe teren de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă şi o varsă lunar, până la data de 25 

inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   ANEXA 3 

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

          ANEXA 3A 

Calculul impozitului pe mijloacele de transport ale persoanelor fizice şi juridice 

 

Regulile generale din Art. 468 din Legea nr. 227/2015 se aplică corespunzător de către aparatul de specialitate al primarului comunei Satu Mare. 

Se aplică scutirile de la Art. 469 alin (1) Legea nr. 227/2015. 

Art. 470 alin. (1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport, conform celor prevăzute în prezentul capitol. 

 Art. 470 alin (2) 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: 

 

CAPITOLUL IV - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

 

Art. 470 alin. (2)  

N
r.

 c
r
t.

 

Mijloace de transport cu tracțiune 

mecanică 

NIVELURILE INDEXATE PENTRU 

ANUL 2021 

NIVELUL MAJORAT DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU ANUL 2021 

3,8 % 10% 

lei/an/200 cm³ sau fracțiune din aceasta 

I. Vehicule înmatriculate (lei/an/200 cm³ sau fracțiune din aceasta) 

1 

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și 

autoturisme cu capacitatea cilindrică de până 

la 1.600 cm3, inclusiv 

8 9 

2 
Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu 

capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3 
9 10 

3 
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 

1.601 cm3 și 2.000 cm3 inclusiv 
20 22 

4 
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 

2.001 cm3 și 2.600 cm3 inclusiv 
78 86 

5 
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 

2.601 cm3 și 3.000 cm3 inclusiv 
159 175 



6 
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de 

peste 3.001 cm3 
320 352 

7 Autobuze, autocare, microbuze 26 29 

8 

Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa 

totală maximă autorizată de până la 12 

tone, inclusiv 

32 35 

9 Tractoare înmatriculate 20 22 

 

 

 

 

 
NIVELURILE INDEXATE 

PENTRU ANUL 2021 
NIVELUL STABILIT DE 

CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 

NIVELUL MAJORAT 

DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU 

ANUL 2021 

 3,8 % 10% 

II. Vehicule înregistrate    

1 Vehicule cu capacitate cilindrică  
lei/200 mc sau 

fracțiunea din aceasta 

 lei/200 mc sau fracțiunea din 

aceasta 

lei/200 mc sau fracțiunea 

din aceasta 

1.1 
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 

4.800 cm3 
2 - 4 2 2 

1.2 
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 

4.800 cm3 
4 - 6 4 4 

2 Vehicule fără  capacitate cilindrică evidențiată 55 - 165 55 61 

 

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

 

 

Art. 470 alin. (3) 
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL  COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021 

50% - 100% 100 % 



 

 

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

Art. 470, alin. (5) 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: 

 

 

 

 

Art. 470 alin. (5) În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

N
rc

r
t.

 

Numărul de axe și greutatea brută încărcată 

maximă admisă 

NIVELURILE INDEXATE PENTRU 

ANUL 2021 

NIVELUL MAJORAT DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU ANUL 2021 

3,8% 10% 

Impozitul (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 axe 

1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 157 0 173 

2 Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 157 434 173 477 

3 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 434 610 477 671 

4 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 610 1383 671 1521 

5 Masa de cel puțin 18 tone 610 1383 671 1521 

II 3  axe 

1 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 157 273 173 300 

2 Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 273 561 300 617 



3 Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 561 728 617 801 

4 Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 728 1120 801 1232 

5 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1120 1742 1232 1916 

6 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1120 1742 1232 1916 

7 Masa de cel puțin 26 tone 1120 1742 1232 1916 

III  4 axe 

1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 728 737 801 811 

2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 737 1151 811 1266 

3 Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1151 1827 1266 2010 

4 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1827 2710 2010 2981 

5 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1827 2710 2010 2981 

6 Masa de cel puțin 32 tone 1827 2710 2010 2981 

 

(6) 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:  

 

Art. 470 alin. (6) 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  

N
r.

 C
r
t.

 

Numărul de axe și greutatea brută încărcată 

maximă admisă 

NIVELURILE  INDEXATE PENTRU 

ANUL 2021 

NIVELUL MAJORAT DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU ANUL 2021 

3,8% 10% 

Impozitul (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 

3 Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 71 0 78 

4 Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 71 162 78 178 

5 Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 162 378 178 416 

6 Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 378 490 416 539 

7 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 490 882 539 970 

8 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 882 1549 970 1704 

9 Masa de cel puțin 28 tone 882 1549 970 1704 

II 2+2 axe 

1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 152 353 167 388 

2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 353 581 388 639 

3 Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 581 852 639 937 

4 Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 852 1030 937 1133 

5 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1030 1691 1133 1860 

6 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1691 2346 1860 2581 

7 Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2346 3562 2581 3918 

8 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2346 3562 2581 3918 

9 Masa de cel puțin 38 tone 2346 3562 2581 3918 

III 2+3 axe 

1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1867 2599 2054 2859 

2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2599 3532 2859 3885 

3 Masa de cel puțin 40 tone 2599 3532 2859 3885 

IV 2+3 axe 

1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1650 2291 1815 2520 

2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2291 3168 2520 3485 

3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3168 4688 3485 5157 

4 Masa de cel puțin 44 tone 3168 4688 3485 5157 

V 3+2 axe 



1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 938 1135 1032 1249 

2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1135 1696 1249 1866 

3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1696 2699 1866 2969 

4 Masa de cel puțin 44 tone 1696 2699 1866 2969 

 

(7) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (6), taxa asupra mijlocului 

de transport, este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

Art. 470 alin. (7) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (6), 

taxa asupra mijlocului de transport 

N
r.

 C
r
t.

 

Masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE INDEXATE PENTRU 

ANUL 2021 

NIVELUL MAJORAT DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU ANUL 2021 

3,8% 10% 

- lei - 

a. Până la 1 tonă, inclusiv    9 10 

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 37 41 

c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone  57 63 

d. Peste 5 tone 71 78 

 

Art. 470 alin. (8) Mijloace de transport pe apă                                                                                                                                     - lei - 

N
r.

 C
r
   

NIVELURILE INDEXATE PENTRU 

ANUL 2021 

NIVELUL MAJORAT DE 

CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2021 

3,8% 10% 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal 23 25 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 62 68 

3. Bărci cu motor 231 254 

4. Nave de sport și agrement 1231 1354 

5. Scutere de apă 231 254 



6. Remorchere și împingătoare:   

  a) până la 500 CP, inclusiv 614 675 

  b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv 1000 1100 

  c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv 1537 1691 

  d) peste 4000 CP 2460 2706 

7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta 199 219 

8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale:   

  a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 199 219 

  b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 

3000 de tone, inclusiv 308 339 

  c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 539 593 

 

(9) În înţelesul prezentului articol, capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se stabileşte prin cartea de identitate a 

mijlocului de transport, prin factura de achiziţie sau un alt document similar. 

 

Cu ocazia Declarării, datorării impozitului pe mijloacele de transport se aplică regulile art. 471 din Legea nr. 227/2015. 

                    ANEXA 3B 

Art. 472 alin. Plata impozitului pe mijloacele de transport  

 

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

 (2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului 

respectiv inclusiv, se acordă o bonificaţie de până la 10% inclusiv, stabilită prin hotărâre a consiliului local. 

 

TIPUL CONTRIBUABILULUI BONIFICAŢIE STABILITE PRIN CODUL 

FISCAL  

BONIFICAŢIE STABILITĂ DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU ANUL 2021 

Art. 472 alin. (2) Persoane Fizice 0% - 10% 10% 

Art. 472 alin. (2) Persoane Juridice 0% - 10% 10% 

       



(3) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se 

plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este 

datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora. 

 

        ANEXA 4 

                                                   

TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR 

 

Art. 473 Orice persoană care trebuie să obţină un certificat, un aviz sau o autorizaţie menţionată în prezentul capitol trebuie să plătească o taxă la Compartimentul 

de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizaţia necesară. 

 

Art. 474 alin (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egală cu suma stabilită conform tabelului următor: 

(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din taxa stabilită conform alin. (1).   

 

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE  URBANISM, A AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE ȘI A 

ALTOR AVIZE ȘI AUTORIZAȚII 

 

  
NIVELUL STABILT 

DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU 

ANUL 2021 

 

NIVELURILE 

INDEXATE PENTRU 

ANUL 2021 

NIVELUL MAJORAT 

DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU 

ANUL 2021 

 

3,8% 10% 

- lei - 

Art. 474 alin. (1)   Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul rural conform art. 474 alin. 2  

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism  

  a) până la 150 m² inclusive 5-6 lei 3 3 3 

  b) între 151 și 250 m² inclusive 6-7 lei 4 4 4 

  c) între 251 și 500 m² inclusive 7-9 lei 5 5 6 

  d) între 501 și 750 m² inclusive 9-12 lei 6 6 7 



  e) între 751 și 1.000 m² inclusive 12-14 lei 7 7 8 

  f) peste 1.000 m² 14 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care 

depășește 1.000 m2 

7 + 0,005 lei/m2, 

pentru fiecare m2 

care depășește 1.000 

m2 

7 + 0,005 lei/m2, pentru 

fiecare m2 care 

depășește 1.000 m2 

8 + 0,005 lei/m2, pentru 

fiecare m2 care 

depășește 1.000 m2 

Art. 474 alin (3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a 

autorizaţiei iniţiale. 

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. 

12 12 13 

Art. 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. 

Art. 474 alin (6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la alin. (5) este egală cu 1% din 

valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente. 

Art. 474 alin (7) Pentru taxele prevăzute la alin. (5) şi (6) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie se aplică următoarele reguli: 

    a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicită avizul şi se plăteşte înainte de emiterea 

acesteia; 

    b) pentru taxa prevăzută la alin. (5), valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită 

conform art. 457 din Legea nr. 227 /2015; 

    c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, 

persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al 

autorităţii administraţiei publice locale; 

    d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de 

specialitate al autorităţii administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie; 

    e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale a comunicat valoarea 

stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice diferenţă de taxă datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice diferenţă de taxă care trebuie 

rambursată de autoritatea administraţiei publice locale. 

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. 



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. 

Art. 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. 

NIVELUL STABILT 

DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU 

ANUL 2021 

NIVELURILE  

INDEXATE PENTRU 

ANUL 2021 

NIVELUL MAJORAT 

DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU 

ANUL 2021 

 3,8% 10% 

12 12 13 

Art. 474 alin. (11) În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi prospectare, contribuabilii au obligaţia să declare suprafaţa efectiv 

afectată de foraje sau excavări, iar în cazul în care aceasta diferă de cea pentru care a fost emisă anterior o autorizaţie, taxa aferentă se regularizează 

astfel încât să reflecte suprafaţa efectiv afectată. 

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. 

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. 

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 

până la 8 lei, inclusiv, pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă 

ocupată de construcţie. 

6 6 7 

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 record. 

10 10 11 

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. 

6 6 7 

 



 

 

Art. 475, alin. (5) Autorizaţia privind desfăşurarea activităţilor prevăzute la alin. (3), în cazul în care persoana îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, se emite de 

către primarul în a cărui rază de competenţă se află sediul sau punctul de lucru.    

 

Se aplică scutirile de la Art. 476 alin. (1) din Legea nr. 227 /2015. 

 

Taxă pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi 

  NIVELUL STABILT 

DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU 

ANUL 2021 

NIVELURILE 

INDEXATE PENTRU 

ANUL 2021 

NIVELUL MAJORAT DE 

CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 

3,8% 10% 

Art. 475 alin. (1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare 

de funcţionare se stabileşte de consiliul local şi este de până la 

20 lei, inclusiv 

16 17 19 

Art. 475 alin. (2)  Taxele pentru eliberarea 

atestatului de producător, respectiv pentru 

eliberarea carnetului de comercializare a 

produselor din sectorul agricol se stabilesc de 

către consiliile locale şi sunt de până la 80 lei, 

inclusiv. 

atestat de 

producător 
27 28 31 

carnet de 

comercializ

are a 

produselor 

27 28 31 

Art. 475 alin. (3)Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică pentru o suprafață de până la 

500 m2, inclusivPersoanele 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 m2, 

inclusiv; 
385 400 440 

b) până la 8.000 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2. 4238 4399 4839 



ANEXA 5 

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 

 

  Reglementările Art. 477  din Legea nr. 227 /2015 se aplică corespunzător.  

Art. 477 alin (4) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate. 

 

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE 

Art. 477 alin. (5) Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate 
COTELE  STABILITE PRIN 

CODUL FISCAL  

COTA STABILITĂ DE 

CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 

1% - 3% 2% 

 

Art. 477 alin (7) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate prevăzută la alin. (1) se declară şi se plăteşte de către prestatorul serviciului de reclamă şi 

publicitate la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate. 

 Art. 478 alin. (2) Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi 

publicitate se calculează anual prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau 

a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau 

publicitate cu suma stabilită de consiliul local, astfel: 

NIVELUL STABILT 

DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU 

ANUL 2021 

NIVELURILE  

INDEXATE 

PENTRU ANUL 

2021 

NIVELUL 

MAJORAT DE 

CONSILIUL 

LOCAL PENTRU 

ANUL 2021 

 3,8% 10% 

- lei/m2 sau fracțiune de m2 - 

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

economică, suma este de până la 32 lei, inclusiv 
27 28 31 

  b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj 

pentru reclamă şi publicitate, suma este de până la 23 lei, inclusiv 18 19 21 

Art. 478 alin. (4) Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 

Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate, datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se 

plăteşte integral până la primul termen de plată. 

(5) Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate sunt obligate să depună o declaraţie la Compartimentul de specialitate al autorităţii 

administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afişaj. 

Reglementările din Art. 479 scutiri din Legea nr. 227 2015se aplică corespunzător. 



ANEXA 6 

IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

 

Regulile generale din art. 480 din Legea nr. 227/2015 se aplică corespunzător.      

 

Art. 481, alin. (1): Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor. 

2) Consiliul local hotărăşte cota de impozit pe spectacol după cum urmează: 

 

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE 

Art. 481 alin. (2) Impozitul pe spectacole 
COTELE STABILITE 

PRIN CODUL FISCAL 

COTA STABILITĂ DE 

CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 

a) până la 2% 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; 

0% - 2% 2% 

b) până la 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a). 0% - 5% 5% 

 

    (3) Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform 

contractului scris intrat în vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor. 

    (4) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezentul articol au obligaţia de: 

    a) a înregistra biletele de intrare şi/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale care îşi exercită autoritatea 

asupra locului unde are loc spectacolul; 

    b) a anunţa tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul, precum şi în orice alt loc în care se vând bilete de intrare şi/sau 

abonamente; 

    c) a preciza tarifele pe biletele de intrare şi/sau abonamente şi de a nu încasa sume care depăşesc tarifele precizate pe biletele de intrare şi/sau abonamente; 

    d) a emite un bilet de intrare şi/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori; 

    e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, documentele justificative privind calculul şi plata impozitului 

pe spectacole; 

    f) a se conforma oricăror altor cerinţe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidenţa şi inventarul biletelor de intrare şi a abonamentelor, care sunt precizate 

în normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, contrasemnate de Ministerul Culturii 

şi Ministerul Tineretului şi Sportului. 

 



Se aplică corespunzător scutiriea de la Art. 482 din Legea nr. 227/2015.  

 

Art. 483, alin. (1) Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar, până la data de 10 inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.  

(2) Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a depune o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii 

administraţiei publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole. Formatul declaraţiei se precizează în normele elaborate în 

comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

(3) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al impozitului, depunerea la timp a declaraţiei şi plata la timp a 

impozitului. 

 

ANEXA 7 

 

CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE 

Anexa A Art. 30 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare 

Regulamentele aprobate de către autoritatea deliberativă prin hotărâre 

Art. 484 

Taxe speciale 

(1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi 

juridice, precum şi pentru promovarea turistică a localităţii, consiliile locale, judeţene şi 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe speciale. 

(2) Domeniile în care consiliul local, poate adopta taxe speciale pentru serviciile publice 

locale, precum și cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.” 

NIVELURILE 

STABILITE DE 

CONSILIUL 

LOCAL 

PENTRU ANUL 

2020 

- lei - 

NIVELURILE 

STABILITE DE 

CONSILIUL 

LOCAL 

PENTRU ANUL 

2021 

- lei - 

Nr. 

crt

. 

Temeiurile juridice, inclusiv 

hotărârile Consiliului Local prin 

care s-au instituit aceste taxe speciale 

DENUMIRILE TAXELOR SPECIALE ȘI 

DOMENIILE DE ACTIVITATE ÎN CARE S-AU 

INSTITUIT ACESTEA  

  

1. 1 

Art. 6 alin. (2) din Ordonanța 

Guvernului nr. 99/2000 privind 

comercializarea produselor și serviciilor 

de piață 

Taxe speciale pentru eliberarea acordului privind 

exercitarea activității de comercializare în zone publice 
- - 

2.  

Art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 

13/2001 privind înființarea, organizarea 

și funcționarea serviciilor comunitare 

pentru cadastru și agricultură 

Taxe speciale pentru prestări de servicii specifice în 

domeniul cadastrului și agriculturii la cererea 

cetăţenilor ( întocmirea actelor constatatoare) 

- 10 lei 



3.  

Art. 9 alin. (1) Legea nr. 544/2001 

privind liberal acces la informațiile de 

interes public 

Taxe speciale pentru recuperarea costurilor serviciilor de 

copiere a documentelor 

Taxa pentru eliberare copii după documentele aflate în 

arhiva primăriei, în termenul legal de 30 de zile 

0,5 / pagina 0,5 / pagina 

4.  

Art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 

21/2002 privind gospodărirea 

localităților urbane și rurale 

Taxe speciale penrtu fianţarea obiectivelor aprobate prin 

referendum 
- - 

5.  

Art. 19 și art. 20 din Ordonanța 

Guvernului nr. 71/2002 privind 

organizarea și funcționarea serviciilor 

publice de adimistrare a domeniului 

public și privat de interes local 

Taxe speciale pentru 

funcționarea 

serviciilor de 

administrare a 

domeniului public 

și privat  

a) pentru  închirierea Căminului 

cultural la nuntă 

153 lei + 46 lei 

bucătărie + valoarea 

consum gaz şi curent 

electric + 153 lei 

garanţie/pe zi 

folosită 

168 lei + 51 lei 

bucătărie + valoarea 

consum gaz şi curent 

electric + 168 lei 

garanţie/pe zi 

folosită 

b) pentru  închirierea Căminului 

cultural în caz de  

mormântare 

39 lei + 24 lei 

bucătărie + consum 

gaz şi curent electric 

43 lei + 26 lei 

bucătărie + consum 

gaz şi curent electric 

c) pentru  închirierea Căminului 

cultural la baluri 

153 lei + valoarea 

consum gaz şi curent 

electric + 308 lei 

garanţie 

168 lei + valoarea 

consum gaz şi curent 

electric + 339 lei 

garanţie 

d) pentru  închirierea Căminului 

cultural în alte situaţii decât 

cele enumerate mai sus 

(expoziţii, etc.) 

6 lei/ora 7 lei/ora 

6.    

Taxe speciale pentru funcționarea serviciului de 

administrare a domeniului public cu ocazia Spectacolelor 

copiilor urmate de petreceri de scurtă durată, organizate 

de conducerea Şcolii Gimnaziale Nyiro Jozsef şi a 

Grădiniţei de copii respectiv pentru perteceri organizate 

de pompieri,  asociaţii, de organizaţii non guvernamentale 

de utilitate publică 

0 0 



7.  

Art. 18 din Legea nr. 333/2003 privind 

paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și 

protecția persoanelor 

Taxe speciale pentru plata serviciilor 

de pază pers fizice si juridice  pe clădire 
25 lei/clădire 33 lei/clădire 

8.   Taxă apărare contra incendiilor 12 lei/clădire 13 lei/clădire 

9.  Art. 159 din Legea 207 / 2015 
Taxă pentru eliberarea certificatului 

de atestare fiscală 
 - 5 lei 

10.  
Art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 

privind protecția civilă  
Taxe speciale pe linia protecției civile - - 

11.  

Art. 35 alin. (5) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 44/2008 

privind desfășurarea activitățiilor 

economice de către persoanele fizice 

autorizate, întreprinderile individuale și 

întreprinderile familiale 

Taxe speciale pentru servicii de asistență și 

reprezentare  
- - 

12.  
1. Art. 23 alin. (3) din Ordinul 

ministrului administrației și internelor 

nr. 1501/2006 privind procedura 

înmatriculării, înregistrării, radierii și 

eliberarea autorizației de circulație 

provizorie sau pentru probe a 

vehiculelor 

2. Procedura de înregistrare și de radiere 

a vehiculelor la nivelul primăriei 

comunei Satu Mare aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Local nr. 58/2016 

Taxe speciale pentru recuperarea contravalorii 

certificatului de înregistrare a vehiculelor lente 
12 lei 13 lei 

13.  
Taxe speciale pentru recuperarea contravalorii 

plăcuțelor cu număr de înregistrare 

 44 lei 48 lei 

 27 lei 30 lei 

La valorile din punctele cu nr. 3, 5, 8, 12, 13 din tabelul anexei nr. 7 au fost aplicate majorări de 10%. 

La valoarea din punctul cu nr. 7 din tabelul anexei nr. 7 a fost aplicată o majorare de 30%. 

 

 

 

 

                     



 

 

                     ANEXA 8 

 

CAPITOLUL  IX – ALTE TAXE LOCALE Anexa A  

1 Art. 486 alin. (1) Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor 

publice și pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, 

monumentelor istorice de arhitectură și arheologice și altele 

asemenea.*) 

NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 

2020 

NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2021 

10% 

 - lei -  
a) Taxa zilnică pentru  autoturisme 15 lei/zi 17 lei/zi 

b) Taxa zilnică pentru  autocamioane 25 lei/zi 28 lei/zi 

c) Cheltuieli de executare taxă - - 

d) Taxa muzeală - - 

e) Taxa pentru desfacerea de produse ce fac obiectul 

comerţului în standuri situate de-a lungul drumurilor publice 

sau în alte locuri publice 

9 lei/m2 sau fracţiune /zi 10 lei/m2 sau fracţiune /zi 

f) Taxa pentru depozitarea de materiale 1 lei/zi 1 lei/zi 

g) Taxe pentru vehiculele lente 25 lei/zi 28 lei/zi 

2 Art. 486 alin. (2) Taxe pentru deținerea sau utilizarea 

echipamentelor și utilajelor destinate obținerii de venituri care 

folosesc infrastructura publică locală, pe raza localității unde 

acestea sunt utilizate, precum și taxe pentru activitățile cu impact 

asupra mediului înconjurător.*) 

 

 

- 

 

 

- 

  
NIVELURILE INDEXATE PENTRU 

ANUL 2021 

NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2021 

3,8% 10% 



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

pe cale administrativă este în cuantum de 500 lei şi poate fi 

majorată prin hotărâre a consiliului local, fără ca majorarea să 

poată depăşi 50% din această valoare. Taxa se face venit la 

bugetul local. 

550 605 

4 Art. 486 alin. (5) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice 

de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri. 
32 35 

  

NIVELUL STABILIT DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU ANUL 2020 

NIVELUL STABILIT DE 

CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2021 

Majorat cu 10% 

5 Taxa de cununie pentru sâmbătă, duminică,  respectiv zilele de 

sărbători 
170 187 

 

 

 

*) Art. 486 alin. (3)  Taxele prevăzute la alin. (1) şi (2) se calculează şi se plătesc în conformitate cu procedurile aprobate de autorităţile deliberative interesate. 

Procedurile privind calcularea și plata taxelor locale prevăzute la art. 486 alin. (1) și (2) sunt următoarele: 

 

Punctul nr. 1 a) și 1 b) din tabel 

Se aplică în cazul staţionării autoturismelor şi autocamioanelor de către persoanele fizice sau juridice în faţa şi lateral Căminului Cultural mai mult decât 1 

zi calendaristică, după care Primăria comunei Satu Mare va trimite somaţie proprietarului, în vederea eliberării locului public. Perioada de graţie este o 1 zi 

calendaristică de la primirea comunicării, după care se va percepe taxă pentru fiecare zi de staţionare. 

Punctul nr. 1 e) din tabel 

Persoanele interesate se prezintă la Primăria comunei Satu Mare şi depun o cerere împreună cu copia autorizaţiei valabile referitoare la comercializarea 

bunurilor cu amănuntul prin standuri şi pieţe, care va fi înregistrată şi îndosariată. În cerere se specifică perioada de folosire a locului public determinat, care nu 

poate să depăşească două zile cu o singură ocazie. În urma aprobării cererii de către primar, persoana interesată va plăti valoarea taxei la casieria Primăriei. 

Punctul nr. 1 f) din tabel 

 Se aplică în cazul depozitării diferitelor materiale ( în general materiale de construcţii, sau lemne etc.) de către persoanele fizice sau juridice în locurile 

publice, mai mult decât două luni. Primăria comunei Satu Mare va trimite somaţie în vederea eliberării locului public. Perioada de graţie este de 7 zile 

calendaristice de la primirea comunicării, după care se va percepe taxă pentru fiecare zi de depozitare. 

 



Punctul nr. 1 g) din tabel 

 Se aplică în cazul depozitării vehiculelor lente de către persoanele fizice sau juridice în locurile publice ( în străzi laterale în general), mai mult decât 3 zile 

calendaristice. Primăria comunei Satu Mare va trimite somaţie în vederea eliberării locului public. Perioada de graţie este de 2 zile calendaristice de la primirea 

comunicării, după care se va percepe taxă pentru fiecare zi de ocupare a domeniului public. 

 

Punctul nr. 5 din tabel 

Persoanele interesate de cununie pentru sâmbătă, duminică,  respectiv zilele de sărbători se prezintă la Primăria comunei Satu Mare şi depun o cerere la 

oficiul de stare civilă. Taxa de cununie va fi plătită la casa Primăriei comunei Satu Mare înaintea cununiei, în zilele de lucru. 
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CAPITOLUL X – ALTE DISPOZIȚII COMUNE 

 

Art. 489 alin. (1) Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, la propunerea autorităţii executive, poate stabili cote adiţionale la impozitele şi taxele 

locale prevăzute în prezentul titlu, în funcţie de următoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum şi de necesităţile bugetare locale, cu excepţia taxelor 

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

 

 COTELE STABILITE PRIN CODUL 

FISCAL  

COTELE STABILITE DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU ANUL 2021*  
Art. 489 alin. (2) Cotele adiționale nu pot fi mai mari 

de 50% față de nivelurile maxime stabilite 0% - 50% 

10%, 20%, 30% după caz (vezi coloanele 

aferente anexelor )   

 

*Se inserează rând pentru fiecare impozit și taxă locală asupra căruia/căreia se stabilește cotă adițională. 

NOTĂ: Cotele adiționale stabilite se aplică asupra nivelurilor care stau la baza determinării impozitelor și taxelor locale datorate, fie că nivelurile 

respective sunt exprimate în lei sau în cote procentuale.   

Art. 489 alin. (4) - impozit pentru terenurile agricole 

nelucrate timp de 2 ani consecutive, începând cu al 

treilea an 

0% - 500% 0% 

Art. 489 alin. (5) )- impozit pentru clădiri şi terenurile 

neîngrijite în intravilan 
0% - 500% 0% 
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REDUCERILE ȘI SCUTIRILE ACORDATE DE CONSILIULUI LOCAL 

Nr. 

crt. 
Temeiurile juridice 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU ANUL 2021 

1.  Art. 456 alin. (2) a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de 

arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la 

alin. (1) lit. x); 

100% 

f) clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor 

religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 

perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; 

100% 

2.   i) clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând 

cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul; 
100% 

3.  Art. 456 alin. (4)    

Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt 

utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel 

mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în 

anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie. 

50% 

4.  Art. 464 alin. (2)   

 b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; 

100% 

5.   g) terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani; 100% 

6.   Art. 476, alin (2) 

a) lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a 

monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind protejarea 

monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii 

persoane fizice care realizează, integral sau parţial, aceste lucrări pe cheltuială proprie 

100% 



7.  b) lucrări destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al 

monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările 

ulterioare, finanţate de proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor 

istorice, în concordanţă cu reglementările cuprinse în documentaţiile de urbanism 

întocmite potrivit legii; 

100% 

8.  c) lucrări executate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri 

pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
100% 

9.  d) lucrări executate în zone de regenerare urbană, delimitate în condiţiile Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare, lucrări în care se desfăşoară operaţiuni de regenerare urbană coordonate de 

administraţia locală, în perioada derulării operaţiunilor respective 

100% 
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CAPITOLUL  XI – SANCȚIUNI 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE NIVELURILE INDEXATE 

PENTRU ANUL 2021 

3,8% 

- lei - 

Art. 493 alin. (3) Contravenția prevăzută la alin. (2)   

  

   lit. a) se sancționează cu amendă 77 - 307 



depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. 

c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. 

(6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2); 

  lit. b) se sancționează cu amendă 

nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi 

(13), art. 466 alin. (2), (5) şi alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi 

c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2). 

307 - 765 

Art. 493 alin. (4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și 

gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se 

sancționează cu amendă. 357 - 1736 

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. 
550 - 2750 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 

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

➢ Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă  308 - 1228 

➢ Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancționează cu amendă 1228 - 3060 

➢ Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a 

abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă 
1428 - 6944 

 

(6) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoane împuternicite din cadrul autorităţii administraţiei publice locale. 

(8) 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, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de 

ore**) de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii. 

     *) Conform anexei nr. 1 pct. 59 din Hotărârea Guvernului nr. 33/2018, pentru constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 493 alin. (2) lit. a) şi 

b), precum şi alin. (4) din Legea nr. 227/2015 se aplică dispoziţiile Legii prevenirii nr. 270/2017. 
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III.  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru 

NIVELURILE TAXELOR JUDICIARE DE TIMBRU CARE SE ACTUALIZEAZĂ1/AJUSTEAZĂ2 

1) 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.” 

EXTRAS DIN NORMA JURIDICĂ 

NIVELURILE 

ACTUALIZATE1/AJUSTATE2 
PENTRU ANUL 2020 

- lei - 

NIVELURILE 

ACTUALIZATE1/AJUSTATE2  

PENTRU ANUL 2021 
-  lei - 

Art. 3. – (1) Acțiunile și cererile evaluabile în bani, introduse la instanțele judecătorești, se taxează astfel: 

a) până la valoarea de 500lei; 8% dar nu mai puţin de 20 lei 8% dar nu mai puţin de 20 lei 

b) între 501 lei şi 5.000 lei 40 + 7% pentru ce depăşeşte 500 lei 40 + 7% pentru ce depăşeşte 500 lei 

c) între 5.001 lei şi 25.000 lei 355 + 5% pentru ce depăşeşte 5000 

lei 

355 + 5% pentru ce depăşeşte 5000 

lei 

d) între 25.001 şi 50.000 lei 1355 + 3% pentru ce depăşeşte 

25000 lei 

1355 + 3% pentru ce depăşeşte 

25000 lei 

e) între 50.001 şi 250.000 lei; 2105 + 2% pentru ce depăşeşte 

50000 lei 

2105 + 2% pentru ce depăşeşte 

50000 lei 



f) peste 250.000 lei 6105 + 1% pentru ce depăşeşte 

250000 lei 

6105 + 1% pentru ce depăşeşte 

250000 lei 

(2) Se taxează potrivit alin. (1) şi următoarele categorii de acţiuni: 

    a) în constatarea nulităţii, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial; cererea privind repunerea părţilor în situaţia anterioară este 

scutită de taxă de timbru dacă este accesorie acestor cereri; 

    b) privind constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept patrimonial; 

    c) prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile sau de constituire a unor 

drepturi reale asupra acestora 

Art. 4 (1) În cazul acţiunilor posesorii, taxa judiciară de timbru se 

calculează: 20% din valoarea bunului a cărui 

posesie se solicită 

 

20% din valoarea bunului a cărui 

posesie se solicită 

         (2) (...) acţiunile are au ca obiect un dezmembrământ al dreptului de 

proprietate: 

20% din valoarea bunului asupra 

căruia poartă dezmembrământul 

20% din valoarea bunului asupra 

căruia poartă dezmembrământul 

          (...) cererilor are au ca obiect servituţi 20% din valoarea imobilului asupra 

căruia se solicită constituirea 

servituţii 

20% din valoarea imobilului asupra 

căruia se solicită constituirea 

servituţii 

Art. 5. – (1) Cererile în materia partajului judiciar se taxează astfel:   
a) stabilirea bunurilor supuse împărţelii  3% din valoarea acestora 3% din valoarea acestora 

b) stabilirea calității de coproprietar și stabilirea cotei-părți ce se cuvine 

fiecărui coproprietar 
50 lei pentru fiecare coproprietar 50 lei pentru fiecare coproprietar 

c) creanţe pe care coproprietarii le au unii faţă de alţii, născute din starea de 

proprietate comună: 

3% din valoarea creanţelor a căror 

recunoaştere se solicită 

3% din valoarea creanţelor a căror 

recunoaştere se solicită 

d) cererea de raport 3% din valoarea bunurilor a căror 

raportare se solicită 

3% din valoarea bunurilor a căror 

raportare se solicită 

e) cererea de reductiune a liberalitatilor excesive 3% din valoarea partii de rezerva 

supusa reintregirii prin reductiunea 

liberalitatilor 

3% din valoarea partii de rezerva 

supusa reintregirii prin reductiunea 

liberalitatilor 

f) cererea de partaj propriu-zis, indiferent de modalitatea de realizare a 

acestuia 

3% din valoarea masei partajabile 
3% din valoarea masei partajabile 



2 (2) Dacă cererile în materia partajului judiciar prevăzute de alin. (1) se 

formulează în cadrul aceleiaşi acţiuni, aceasta se taxează cu o singură 

taxă de … din valoarea masei partajabile. 

5% 5% 

Art. 6. – (1) Cererile de valoare redusă, soluționate potrivit procedurii 

speciale prevăzute de titlul X al cărții a VI-a din Legea nr. 134/2010 privind 

Codul de procedură civilă republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură civilă, sau, după caz, 

potrivit Regulamentului (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire 

la cererile cu valoare redusă, cu modificările şi completările ulterioare, se 

taxează 

50 lei, dacă valoarea cererii nu 

depăşeşte 2.000 lei sau valoarea în 

euro nu depăşeşte echivalentul 

sumei de 2.000 lei, şi cu 200 lei, 

pentru cererile a căror valoare 

depăşeşte 2.000 lei sau a căror 

valoare în euro depăşeşte 

echivalentul sumei de 2.000 lei. 

50 lei, dacă valoarea cererii nu 

depăşeşte 2.000 lei sau valoarea în 

euro nu depăşeşte echivalentul 

sumei de 2.000 lei, şi cu 200 lei, 

pentru cererile a căror valoare 

depăşeşte 2.000 lei sau a căror 

valoare în euro depăşeşte 

echivalentul sumei de 2.000 lei. 

(2) Cererile privind ordonanţa de plată, formulate potrivit procedurii speciale 

prevăzute la titlul IX al cărţii a VI-a din Codul de procedură civilă, precum şi 

cererile privind emiterea somaţiei europene de plată formulate potrivit 

Regulamentului (CE) nr. 1.896/2006 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de 

somaţie de plată, cu modificările şi completările ulterioare, se taxează cu 

…… lei. 

200 200 

(2^1) Opoziţia la somaţia europeană de plată formulată potrivit art. 16 din 

Regulamentul (CE) nr. 1.896/2006 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de 

somaţie de plată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cererea 

de reexaminare formulată potrivit art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 

861/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 iulie 2007 de 

stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă se 

taxează cu …… lei 

 100 

(3) Cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept, 

soluționate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul XI al cărții a VI-a 

din Codul de procedură civilă, se taxează cu …… lei. 
100 100 



(4) Cererile formulate pe cale de ordonanță președințială, când sunt 

neevaluabile în bani 
20 lei. Când cererea formulată pe 

cale de ordonanță președințială este 

evaluabilă în bani, aceasta se 

taxează cu 50 lei, dacă valoarea 

acesteia nu depășește 2.000 lei, și 

cu 200 lei, dacă valoarea ei 

depășește 2.000 lei. 

20 lei. Când cererea formulată pe 

cale de ordonanță președințială este 

evaluabilă în bani, aceasta se 

taxează cu 50 lei, dacă valoarea 

acesteia nu depășește 2.000 lei, și 

cu 200 lei, dacă valoarea ei 

depășește 2.000 lei. 

Art. 7. – Acțiunile privind stabilirea și acordarea de despăgubiri pentru 

daunele morale aduse onoarei, demnității sau reputației unei persoane fizice 

se taxează cu …… lei. 
100 100 

Art. 8. – (1) Se taxează cu …… lei următoarele acțiuni și cereri introduse la 

instanțele judecătorești: a, b, c, d 
100 100 

(2) Cererea privind repunerea părților în situația anterioară, când nu este 

accesorie acțiunii în constatarea nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea 

unui act juridic patrimonial  

50 lei, dacă valoarea cererii nu 

depășește 5.000 lei, și cu 300 lei, 

pentru cererile a căror valoare 

depășește 5.000 lei. 

50 lei, dacă valoarea cererii nu 

depășește 5.000 lei, și cu 300 lei, 

pentru cererile a căror valoare 

depășește 5.000 lei. 

Art. 9. – Următoarele cereri formulate în cursul procesului sau în legătură cu un proces se taxează astfel: 

a) cereri de recuzare în materie civilă – pentru fiecare participant la proces – 

pentru care se solicită recuzarea - …… lei; 
100 100 

b) cereri de strămutare în materie civilă - …… lei; 100 100 

c) cereri de repunere în termen - …… lei; 20 20 

d) cereri de perimare - …… lei; 20 20 

e) cereri de reexaminare împotriva încheierii prin care au fost stabilite 

amenzile judiciare și despăgubirile potrivit art. 190 din Codul de procedură 

civilă - …… lei 
20 20 

f) cereri de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare 

în judecată, formulate potrivit art. 200 alin. (4) din Codul de procedură civilă 

- …… lei;  
20 20 

g) cereri pentru repunerea pe rol, când suspendarea judecării se datorează 

părţilor - ….. din taxa judiciară de timbru pentru cererea sau acţiunea a cărei 

judecare a fost suspendată; 

50% 50% 

lnk:CPV%20PRL%201000000%202010%20190
lnk:CPV%20PRL%201000000%202010%20200


h) cereri pentru refacerea înscrisurilor și a hotărârilor dispărute - …… lei; 50 50 

i) cereri pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar, 

atunci când sunt efectuate de către instanță - …… lei/pagină; 
0,20 0,20 

j) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru 

fiecare exemplar de copie - …… leu/pagină; 
1 1 

k) cereri pentru eliberarea oricăror altor certificate prin care se atestă fapte 

sau situații rezultate din evidențele instanțelor de judecată ori cu privire la 

dosarele aflate în arhiva acestora - …… leu/pagină; 
1 1 

l) cereri pentru eliberarea de către instanțele judecătorești de copii de pe 

hotărârile judecătorești, cu mențiunea că sunt definitive, se taxează cu …… 

lei pentru fiecare exemplar de copie. 
5 5 

Art. 10. – (1) În materia executării silite, următoarele cereri se taxează astfel: 

 a) cereri pentru încuviinţarea executării silite, pentru fiecare titlu executoriu 

;  
20 20 

b) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării provizorii - 

…… lei. 
50 50 

(2) În cazul contestației la executarea silită, taxa se calculează la valoarea 

bunurilor a căror urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit, când 

acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmărite.  

Taxa aferentă acestei contestații nu 

poate depăși suma de1000 lei, 

indiferent de valoarea contestată. În 

cazul în care obiectul executării 

silite nu este evaluabil în bani, 

contestația la executare se taxează 

cu 100 lei. 

Taxa aferentă acestei contestații nu 

poate depăși suma de1000 lei, 

indiferent de valoarea contestată. În 

cazul în care obiectul executării 

silite nu este evaluabil în bani, 

contestația la executare se taxează 

cu 100 lei. 

   



(3) În cazul în care prin contestaţia la executare silită se invocă, în condiţiile 

art. 712 alin. (2) din Codul de procedură civilă, şi motive de fapt sau de drept 

privitoare la fondul dreptului, taxa de timbru se stabileşte potrivit art. 3 alin. 

(1). 

ART. 3 

(1) Acţiunile şi cererile evaluabile 

în bani, introduse la instanţele 

judecătoreşti, se taxează astfel: 

a) până la valoarea de 500 lei - 8%, 

dar nu mai puţin de 20 lei; 

b) între 501 lei şi 5.000 lei - 40 lei 

+ 7% pentru ce depăşeşte 500 lei; 

c) între 5.001 lei şi 25.000 lei - 355 

lei + 5% pentru ce depăşeşte 5.000 

lei; 

d) între 25.001 lei şi 50.000 lei - 

1.355 lei + 3% pentru ce depăşeşte 

25.000 lei; 

e) între 50.001 lei şi 250.000 lei - 

2.105 lei + 2% pentru ce depăşeşte 

50.000 lei; 

f) peste 250.000 lei - 6.105 lei + 

1% pentru ce depăşeşte 250.000 lei. 

 

ART. 3 

(1) Acţiunile şi cererile evaluabile 

în bani, introduse la instanţele 

judecătoreşti, se taxează astfel: 

a) până la valoarea de 500 lei - 8%, 

dar nu mai puţin de 20 lei; 

b) între 501 lei şi 5.000 lei - 40 lei 

+ 7% pentru ce depăşeşte 500 lei; 

c) între 5.001 lei şi 25.000 lei - 355 

lei + 5% pentru ce depăşeşte 5.000 

lei; 

d) între 25.001 lei şi 50.000 lei - 

1.355 lei + 3% pentru ce depăşeşte 

25.000 lei; 

e) între 50.001 lei şi 250.000 lei - 

2.105 lei + 2% pentru ce depăşeşte 

50.000 lei; 

f) peste 250.000 lei - 6.105 lei + 1% 

pentru ce depăşeşte 250.000 lei. 

(4) Cererile de întoarcere a executării silite   50lei, dacă valoarea cererii nu 

depășește 5000 lei, și cu 300lei, 

pentru cererile a căror valoare 

depășește 5000lei. 

50lei, dacă valoarea cererii nu 

depășește 5000 lei, și cu 300lei, 

pentru cererile a căror valoare 

depășește 5000lei. 

   

Art. 11. – (1) Alte categorii de cereri se taxează după cum urmează: 



a) cereri prin care părțile solicită instanței pronunțarea unei hotărâri care să 

consfințească înțelegerea părților, inclusiv când este rezultată din acordul de 

mediere - …… lei; în cazurile în care înţelegerea sau acordul de mediere 

priveşte transferul dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra unuia 

ori mai multor bunuri imobile, la această sumă se adaugă 50% din valoarea 

taxei care s-ar datora pentru acţiunea în revendicare a bunului cu valoarea 

cea mai mare dintre bunurile care fac obiectul dreptului real transferat. În 

cazul în care înţelegerea sau acordul de mediere are ca obiect partajul, la taxa 

fixă se adaugă 50% din valoarea taxei calculate potrivit art. 5; 

20 20 

b) cereri în legătură cu măsurile asigurătorii  100 100 

    când cererile au ca obiect instituirea de măsuri asigurătorii asupra navelor 

și aeronavelor se taxează cu …… lei; 
1000 1000 

    cereri de ordonanţă asigurătorie europeană de indisponibilizare a 

conturilor bancare, formulate potrivit Regulamentului (UE) nr. 655/2014 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unei 

proceduri pentru ordonanţa asigurătorie europeană de indisponibilizare a 

conturilor bancare în vederea facilitării recuperării transfrontaliere a 

datoriilor în materie civilă şi comercială ……. lei 

 100 

c) contestația privind tergiversarea procesului și plângerea împotriva 

încheierii de soluționare a contestației - …… lei. 
20 20 

Art. 12. – Cererile pentru dobândirea personalității juridice, pentru autorizarea funcționării și pentru înregistrarea unor persoane juridice se taxează după 

cum urmează: 

a) cereri privind înregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea 

statutului acestora - …… lei; 
300 300 

b) cereri pentru dobândirea personalității juridice de către organizațiile 

prevăzute în Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările 

ulterioare, precum și pentru modificarea actelor constitutive ale acestora - 

…… lei; 

200 200 
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c) cereri pentru dobândirea personalității juridice de către asociațiile fără 

scop lucrativ, fundații, uniuni și federații de persoane juridice fără scop 

lucrativ, precum și pentru modificarea actelor constitutive ale acestora - …… 

lei. 

100 100 

Art. 13. – Acțiunile formulate în domeniul dreptului de proprietate intelectuală se taxează după cum urmează: 

a) pentru recunoașterea dreptului de autor și a drepturilor conexe, pentru 

constatarea încălcării acestora și repararea prejudiciilor, inclusiv plata 

drepturilor de autor și a sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum și 

pentru luarea oricăror măsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube 

iminente, pentru asigurarea reparării acestora ori pentru restabilirea dreptului 

atins - …… lei; 

100 100 

b) pentru recunoașterea calității de inventator, de titular de brevet, a 

drepturilor născute din brevetul de invenție, din contractele de cesiune și 

licență, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului - …… lei; 
100 100 

c) cererile neevaluabile în bani privitoare la drepturile conferite de marcă, 

desene și modele industriale - …… lei. 
300 300 

Art. 14. – (1) Acțiunile, cererile, obiecțiunile, contestațiile introduse la 

instanțele judecătorești în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura 

insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, al Ordonanței 

Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 287/2004, cu modificările și 

completările ulterioare, și al Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, 

falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, cu 

modificările și completările ulterioare, se taxează cu …… lei. 

200 200 

(2) Cererile de competența instanțelor judecătorești având ca obiect 

înregistrări în registrul comerțului se taxează cu …… lei. 
100 100 

Art. 15. – Taxele judiciare de timbru pentru unele acțiuni și cereri referitoare la raporturile de familie sunt următoarele: 

a) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. a) din Legea 

nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, 

denumită în continuare Codul civil - …… lei;  
200 200 
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b) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. b) și c) din 

Codul civil - …… lei; 
100 100 

c) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. d) din Codul 

civil - …… lei; 
50 50 

d) cererea privind acordarea despăgubirilor sau pentru stabilirea prestației 

compensatorii - …… lei; 
50 50 

e) pentru cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divorț și care au ca 

obiect stabilirea locuinței copilului, exercitarea autorității părintești, 

stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere și educare a 

copiilor, dreptul părintelui sau al altor persoane decât părinții de a avea 

legături personale cu copilul, locuința familiei - …… lei fiecare cerere; 

20 20 

f) orice altă cerere neevaluabilă în bani - …… lei, dacă nu sunt scutite, 

potrivit legii, de taxă de timbru. 
20 20 

Art. 16. – În materia contenciosului administrativ, cererile introduse de cei vătămați în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul 

nejustificat al unei autorități administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege se taxează după cum urmează: 

a) cererile pentru anularea actului sau, după caz, recunoașterea dreptului 

pretins, precum și pentru eliberarea unui certificat, a unei adeverințe sau a 

oricărui altui înscris - …… lei; 
50 50 

b) cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicită și repararea pagubelor 

suferite printr-un act administrativ – 10% din valoarea pretinsă, dar nu mai 

mult de …… lei. 
300 300 

Art. 17. – Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, se taxează după 

cum urmează: 

a) contestația împotriva deciziei Colegiului director al Camerei Notarilor 

Publici sau, după caz, a Biroului executiv al Consiliului Uniunii Notarilor 

Publici prin care au fost soluționate conflictele de competență dintre notarii 

publici - …… lei; 

100 100 

b) plângerile împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui 

act notarial - …… lei. 
20 20 
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Art. 18. – Se taxează cu …… lei următoarele cereri formulate potrivit Legii 

nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, republicată, cu modificările 

ulterioare: a), b), c)  
20 20 

Art. 19. – În materie contravențională, plângerea împotriva procesului-

verbal de constatare și sancționare a contravenției, precum și calea de atac 

împotriva hotărârii pronunțate se taxează cu …… lei.  
20 20 

Art. 20. – Acțiunile și cererile în materie de carte funciară, când nu pun în 

discuție fondul dreptului, se taxează cu …… lei. 
50 50 

Art. 21. – Cererea privind înregistrarea asociațiilor de proprietari, de locatari 

sau mixte și apelul împotriva încheierii judecătorului-delegat se taxează cu 

…… lei. 
20 20 

Art. 22. – Cererile adresate Ministerului Justiției se taxează după cum urmează: 

a) cereri pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, 

destinate a fi utilizate în străinătate - …… lei pentru fiecare înscris ori copie; 
10 10 

b) cereri pentru autorizarea traducătorilor și interpreților - …… lei; 300 300 

c) cereri în vederea atestării titlului oficial de calificare român de consilier 

juridic și a experienței dobândite în România, în vederea admiterii și 

practicării acesteia în celelalte state membre ale Uniunii Europene sau ale 

Spațiului Economic European; pentru atestarea calificării de traducător și 

interpret autorizat, în vederea exercitării acesteia în statele membre ale 

Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori în Confederația 

Elvețiană; pentru atestarea calificării de expert tehnic judiciar în vederea 

exercitării acesteia în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului 

Economic European ori în Confederația Elvețiană - …… lei; 

100 100 

d) cereri adresate Ministerului Justiției în vederea recunoașterii calificării 

profesionale de traducător și interpret autorizat sau expert tehnic judiciar, în 

condițiile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor 

profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și 

completările ulterioare - …… lei.  

100 100 

Art. 23. – (1) Cererile pentru exercitarea apelului împotriva hotărârilor judecătorești se taxează cu 50% din: 
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a) taxa datorată pentru cererea sau acțiunea neevaluabilă în bani, soluționată 

de prima instanță, dar nu mai puțin de …… lei; 
20 20 

b) taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor și acțiunilor evaluabile 

în bani, dar nu mai puțin de …… lei. 
20 20 

2) Apelul incident şi apelul provocat se taxează potrivit regulilor prevăzute la 

alin. (1). 

 

a) taxa datorată pentru cererea sau 

acţiunea neevaluabilă în bani, 

soluţionată de prima instanţă, dar 

nu mai puţin de 20 lei; 

b) taxa datorată la suma contestată, 

în cazul cererilor şi acţiunilor 

evaluabile în bani, dar nu mai puţin 

de 20 lei. 

 

a) taxa datorată pentru cererea sau 

acţiunea neevaluabilă în bani, 

soluţionată de prima instanţă, dar 

nu mai puţin de 20 lei; 

b) taxa datorată la suma contestată, 

în cazul cererilor şi acţiunilor 

evaluabile în bani, dar nu mai puţin 

de 20 lei. 

 

Art. 24. – (1) Recursul împotriva hotărârilor judecătorești se taxează cu …… 

lei dacă se invocă unul sau mai multe dintre motivele prevăzute la art. 488 

alin. (1) pct. 1-7 din Codul de procedură civilă. 

100 100 

(2) În cazul în care se invocă încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de 

drept material, pentru cereri și acțiuni evaluabile în bani, recursul se taxează 

cu 50% din taxa datorată la suma contestată, dar nu mai puțin de ……1) lei; 

în aceeași ipoteză, pentru cererile neevaluabile în bani, cererea de recurs se 

taxează cu ……) lei. 

100 100 
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Art.24.alin (3) Recursul incident şi recursul provocat se taxează după 

regulile prevăzute la alin. (1) şi (2). 

(1) Recursul împotriva hotărârilor 

judecătoreşti se taxează cu 100 lei 

dacă se invocă unul sau mai multe 

dintre motivele prevăzute la art. 

488 alin. (1) pct. 1 - 7 din Codul de 

procedură civilă. 

(2) În cazul în care se invocă 

încălcarea sau aplicarea greşită a 

normelor de drept material, pentru 

cereri şi acţiuni evaluabile în bani, 

recursul se taxează cu 50% din taxa 

datorată la suma contestată, dar nu 

mai puţin de 100 lei; în aceeaşi 

ipoteză, pentru cererile 

neevaluabile în bani, cererea de 

recurs se taxează cu 100 lei. 

 

(1) Recursul împotriva hotărârilor 

judecătoreşti se taxează cu 100 lei 

dacă se invocă unul sau mai multe 

dintre motivele prevăzute la art. 

488 alin. (1) pct. 1 - 7 din Codul de 

procedură civilă. 

(2) În cazul în care se invocă 

încălcarea sau aplicarea greşită a 

normelor de drept material, pentru 

cereri şi acţiuni evaluabile în bani, 

recursul se taxează cu 50% din taxa 

datorată la suma contestată, dar nu 

mai puţin de 100 lei; în aceeaşi 

ipoteză, pentru cererile 

neevaluabile în bani, cererea de 

recurs se taxează cu 100 lei 

Art. 25. – (1) Se taxează cu …… lei cererile pentru exercitarea apelului sau, 

după caz, a recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătorești: a), b), c) 
20 20 

(2) Se taxează cu …… lei cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz, 

recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătorești: a), b), c), d) 
50 50 

(3) Cererea pentru exercitarea căii de atac care vizează numai considerentele 

hotărârii se timbrează, în toate situațiile, cu …… lei. 
100 100 

Art. 26. – (1) Pentru formularea contestației în anulare se datorează taxa de 

……  lei. 
100 100 

(2) Cererea de revizuire se taxează cu …… lei pentru fiecare motiv de 

revizuire invocat. 
100 100 

(3) Acțiunea în anulare a hotărârii arbitrale se taxează cu …… lei pentru 

fiecare motiv invocat. Recursul împotriva hotărârii pronunţate în acţiunea în 

anulare se timbrează potrivit art. 24, care se aplică în mod corespunzător. 
100 100 



Art. 27. – Orice alte acțiuni sau cereri neevaluabile în bani, cu excepția celor 

scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii, se taxează cu …… lei. 
20 20 

 

 

 

Satu Mare,   octombrie 2020 

 

 

                Avizat pentru legalitate: 

 PRIMAR                                     SECRETAR GENERAL AL 

 KOVÁCS IMRE             COMUNEI SATU MARE 

                                                      PÁLFI MÁRIA 

 



 ROMÂNIA  

 JUDETUL HARGHITA  

 COMUNA SATU MARE  

 COMPARTIMENT TAXE ŞI IMPOZITE 

 NR. 4933 /  20120 

REFERAT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021 

 

Impozitele şi taxele locale se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, cu respectarea următoarelor 

prevederi legale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 

         art. 491, alin. (1) In cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în 

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

data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de evoluţia ratei inflaţiei pentru anul fiscal anterior 

               (2) Sumele indexate se iniţiază în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul 

Administraţiei şi Internelor şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, emisă până la data de 30 aprilie, 

inclusiv, a fiecărui an.. " 

      art. 489 alin  (1) Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, la propunerea autorităţii 

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

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

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

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

maxime stabilite in prezentul titlu 

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

administraţiei publice locale. " 

 Pentru întocmirea proiectului de hotărâre au fost luate în considerare următoarele: 

3) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, 

4)  art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 4, lit. c, art. 139, alin. 3, lit. c, art. 196, alin. 1, lit.a din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ,  

5)  art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1), lit. a), lit. b), art. 27, art. 30 și art. 7 

6^1 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

7) art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu completările ulterioare; Legea  nr. 185/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.   

227/2015 privind Codul fiscal,  

12) art. 19 și art. 20, alin. 2 lit. d din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și 

funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare; 

16) art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit.b și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) b) din Legea serviciului 

de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; precum și  

de modificările aduse de OUG   nr. 74/2018  la art 17, alin. (1 ) din Legea nr. 211/2011privind regimul 

deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje 

şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și 

completările ulterioare, ultima modificare cu OUG  nr. 50/2019;  

17) art. 10 lit. g) și art. 34 alin. (2) și (3) din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006,  

18) art. 14 lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată 

cu modificările și completările ulterioare, ultima modificare cu OUG nr. 114/2018 ; 

19) art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, ultimul act modificator fiind Legea nr. 105/2019; 

20) art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea 

serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 

39/2002;  



21) art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002; 

23) Art. 23, alin. (3) din Ordinul M.A.I. nr.1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii 

şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, 

25 )HG  nr. 1/2016 - Partea a II-a pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal (Partea a II-a conţine normele metodologice de aplicare a titlurilor VIII - X din Codul 

fiscal) 

26) Art. 7 din OUG   nr. 59 / 2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în 

aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale,             

27) Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - 

Reţeaua de localităţi, 

Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2005 cu privire la stabilirea traseelor de circulaţie ale tractoarelor,  

maşinilor autopropulsante pentru lucrări, maşinilor agricole sau forestiere, vehiculele cu tracţiune animală 

precum şi cele pentru care nu există obligaţia înmatriculării respectiv înregistrarea acestor vehicule  

 Hotărârea Consiliului Local nr. 8 / 2005 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Consiliului Local şi a Statutului comunei Satu Mare ( art. 3 din Statutul comunei 

Satu Mare având rangul IV) 

  Hotărârea Consiliului Local nr. 9 /2005 cu privire la aprobarea Regulamentului şi a Planului de pază 

a comunei Satu Mare 

Hotărârea Consiliului Local nr. 23 /2005 privind Reguli şi dispoziţii de apărare împotriva  

incendiilor pentru domeniul public şi privat al comunei Satu Mare 

Hotărârea Consiliului Local nr. 31 /2006 Privind înfiinţarea  serviciilor publice de alimentare cu apă 

şi de canalizare, epurare a apelor uzate în comuna Satu Mare  

Hotărârii Consiliului Local al comunei Satu Mare nr. 19 /2007 cu privire la înfiinţarea 

compartimentului intern specializat în organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local, 

Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2009 cu privire la înfiinţarea compartimentului intern specializat 

în organizarea şi funcţionarea serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultură, 

Hotărârea Consiliului Local nr. 19/2009 privind concesionarea unor spaţii din imobilul cu nr. casă 

449 şi nr. inventar 1004 cu destinaţia de cabinet medical de familie şi cabinet de stomatologie, 

Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2009 privind aprobarea înfiinţării  asociaţiei de dezvoltare 

intercomunitară de utilităţi publice pentru  

a) serviciul de producere, transport, distribuţie şi furnizare de energie termică în sistem centralizat; 

b) serviciul de salubrizare a localităţilor; 

c) serviciul de iluminat public; 

d) serviciul de administrare a domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale; 

e) serviciul de transport public local 

denumită ,,Fejlődő Udvarhelyszék,, și Hotărârea Consiliului Local nr 39 / 2009 referitor la modificarea şi 

completarea Hotărârii nr. 32/2009  

Hotărârea Consiliului Local nr. 8/2010 privind avizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a serviciului de salubrizare a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice (punctul  b) 

denumită ,,Fejlődő Udvarhelyszék,, a caietului de sarcini precum şi a documentaţiei de atribuire a 

contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în comunele componente ale Asociaţiei 

Hotărârea Consiliului Local nr. 21 /2011 privind aderarea comunei Satu Mare la Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară ,,Harghita Viz,,   

Hotărârea Consiliului Local nr. 22 / 2011 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă 

şi de canalizare către S.C. HARVIZ S.A, 
Hotărârea Consiliului Local nr. 34 / 2011 aderarea comunei Satu Mare prin Consiliul Local al 

comunei Satu Mare la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  „HARGITA,, 

 Hotărârea Consiliului Local nr. 30 / 2012 privind aprobarea Regulamentului serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare şi a Caietului de sarcini a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 

Planului urbanistic general, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.10 /2005 privind aprobarea 

Planul Urbanistic General al comunei Satu Mare, precum și Hotărârea Consiliului Local nr. 9 / 2015 



referitor la aprobarea prelungirii valabilităţii HCL nr. 5/2005 privind aprobarea Planul Urbanistic General al 

comunei Satu Mare, 

 Hotărârea Consiliului Local nr. 58 / 2016 privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, 

evidența şi radierea vehiculelor, care nu se supun înmatriculării, de pe raza Comunei Satu Mare, județul 

Harghita , 

 Hotărârea Consiliului Local nr. 59 / 2016 referitor la stabilirea zonelor de impozitare la nivelul  

Comunei Satu Mare, 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Satu Mare nr. 15 / 2018 privind aprobarea Nomenclatorului 

stradal al comunei Satu Mare,   

 Hotărârea Consiliului Local nr. 26 / 2018 privind înființarea serviciului de iluminat public și 

aprobarea Regulamentului de organizare și și funcționare a serviciului de iluminat public la nivelul Comunei 

Satu Mare, 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Satu Mare nr. 41 /2019 privind avizarea Regulamentului de 

salubrizare în comunele Dealu, Căpâlnița, Vărșag, Brădești, Ulieș, Atid, Feliceni, Șimonești și Satu Mare, 

comunele membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Fejlődő Udvarhelyszék,, 

 Hotărârea Consiliului Local nr. 17 / 2020 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale  

pentru anul 2021 cu rata inflației de 3,8 %, 

 Nivelurile impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite 

pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local indexate 

pentru anul 2021 vor fi preluate într-o anexă la proiectul de hotărâre privind  stabilirea impozitelor şi taxelor 

locale pentru anul 2021. 

 În continuare au fost luate în considerare faptul că cuantumul taxelor speciale și ale altor taxe 

locale nu sunt stabilite prin Codul fiscal, cu excepția taxei pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale 

administrativă și a taxei pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte 

asemenea planuri, ci prin hotărâre a consiliului local, acestea neintrând sub incidența indexării.  

Nivelurile taxelor speciale și ale altor taxe locale pentru anul 2021 vor fi stabilite prin hotărârea 
anuală a consiliului local de stabilire a impozitelor și taxelor locale, în condițiile art. 489 alin.(1) și (2) din 

Legea nr . 227/2015, actualizată.  
În ceea ce privește taxele judiciare de timbru şi alte taxe de timbru prevăzute de lege, acestea nu 

intră în categoria impozitelor și taxelor locale, ci sunt venituri ale bugetului local stabilite prin  potrivit 
prevederilor art. 494 alin.(10), lit.b) din Legea nr.227/2015 actualizată.  

Nivelurile acestor taxe se ajustează și se actualizează pentru a reflecta rata inflaţiei în conformitate cu 
normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice, potrivit art. 494 alin.(11) din Legea nr. 227/2015 actualizată, respectiv prin hotărâre 
a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi a Ministerului Justiţiei, potrivit art. 50 alin.(1) 

din O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare. 
Intră sub incidența indexării și amenzile care constituie venit la bugetul local, prevăzute la art. 493 

alin.(3) și (4) din Legea nr.227/2015 actualizată. 

Din consideraţii de ordin economic pentru anul 2021 se propune majorarea impozitelor și taxelor  

locale indexate cu 10%, 20%, 30% după caz, conform anexei la proiectul de hotărâre. 

 PROPUN: spre aprobare Consiliului Local al Comunei Satu Mare proiectul de HOTĂRÂRE 

NR……….. /2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2021, la nivelul  Comunei 

Satu Mare cu anexa care face parte integrantă proiectului de hotărâre. 

 

Satu Mare,   21 octombrie 2020 

 

 

 

                                                                                        Inspector 

                                                                                                   Márton Melánia Márta 

 

 

 



 ROMÂNIA 

 JUDETUL HARGHITA  
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 PRIMAR  
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RAPORT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind  stabilirea 

  impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021 

 

 

 Prin prezenta inițiez întocmirea proiectului de hotărâre de către Compartimentul de taxe și 

impozite în vederea supunerii spre dezbatere şi aprobare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, 

pentru anul 2021, la nivelul  Comunei Satu Mare, ținând seama de necesităţile de realizare a veniturilor 

proprii ale bugetului local pentru anul 2021, în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, în 

vederea finanţării proiectelor aflate în derulare şi pentru ca sursele bugetului local să satisfacă într-o 

proporţie cât mai mare nevoile actuale ale cetăţenilor  comunei  Satu Mare, dar şi cerinţele Uniunii 

Europene, necesitând atragerea de noi surse extrabugetare, valorificarea judicioasă şi eficiență a 

patrimoniului comunei Satu Mare, meţinerea surselor actuale ale bugetului local luând în considerare 

temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

  art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu completările ulterioare; Legea  nr. 185/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.   

227/2015 privind Codul fiscal, 

  HG  nr. 1/2016 - Partea a II-a pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal (Partea a II-a conţine normele metodologice de aplicare a titlurilor VIII - X 

din Codul fiscal), 

  Art. 7 din OUG   nr. 59 / 2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea 

în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale,    

         Art. 491, alin.1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 Hotărârea Consiliului Local nr. 59 / 2016 referitor la stabilirea zonelor de impozitare la nivelul  

Comunei Satu Mare, 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Satu Mare nr. 15 / 2018 privind aprobarea 

Nomenclatorului stradal al comunei Satu Mare,  

 Hotărârea Consiliului Local nr. 26 / 2018 privind înființarea serviciului de iluminat public și 

aprobarea Regulamentului de organizare și și funcționare a serviciului de iluminat public la nivelul 

Comunei Satu Mare, 

 Hotărârea Consiliului Local nr. 17 / 2020 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale  

pentru anul 2021 cu rata inflației de 3,8 %, 

 Nivelurile impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt 

stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local 

indexate pentru anul 2021 vor fi preluate într-o anexă la proiectul de hotărâre privind  stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021. 

 Cuantumul taxelor speciale și ale altor taxe locale nu sunt stabilite prin Codul fiscal, cu excepția 

taxei pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă și a taxei pentru eliberarea de copii 

heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, ci prin hotărâre a consiliului local.  
În ceea ce privește taxele judiciare de timbru şi alte taxe de timbru prevăzute de lege, stabilite prin 

HG sunt venituri ale bugetului local potrivit prevederilor art. 494 alin.(10), lit.b), lit. c)  din Legea 
nr.227/2015 actualizată.  

Nivelurile acestor taxe se ajustează și se actualizează pentru a reflecta rata inflaţiei prin Hotărâre a 
Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi a Ministerului Justiţiei, potrivit art. 50 



alin.(1) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Intră sub incidența indexării și amenzile care constituie venit la bugetul local, prevăzute la art. 493 
alin.(3) și (4) din Legea nr. 227/2015 actualizată. 

  

 

 

 
Satu Mare, 21 octombrie 2020 

 

 

 

          PRIMAR 

         KOVÁCS IMRE 


