Page 1 of 26

Anexa la Proiectul de hotărâre privind privind aprobarea nivelurilor valorilor
impozabile, a impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate, precum și
a amenzilor aplicabile începând cu anul fiscal 2021

TABLOUL
Cuprinzand valorile impozabile,impozitele si taxele locale,alte taxe asimilate
acestora,precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2021.

ART.491
Indexarea impozitelor şi taxelor locale
(1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în
lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se
indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata
inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului
Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administratiei Publice
(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se
aplică în anul fiscal următor.
Impozitele si taxele anuale se calculeaza prin rotunjire in sensul ca
fractiunile sub 0.5 inclusiv se negjijeaza iar cele ce depasesc 0.5 se intregesc
la 1 leu.

Impozit cladiri persoane juridice se calculeaza astfel:
•
•

•

0.2% asupra valorii impozabile a cladirii rezidențiale aflate în
proprietate sau deținute de persoanele juridice(art 460 alin1)
in cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila
a cladirii in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta cota impozitului
/taxei pe cladiri este 5%(art 460 alin 8)
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
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•

•

conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la
data evaluării depus la organul fiscal pana la primul termen de plata
din anul de referinta .(art 460 alin6)
pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietate sau detinute de
persoane juridice impozitul taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea
cotei de 1.3%asupra valorii impozabile a cladirii.(art460 alin 2)
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.(art 460 alin 3)

Impozit cladiri persoane fizice
-pentru plata cu anticipatie pana la data de 31 martie 2021 a impozitului pe
cladiri datorat pentru intregul an de catre contribuabilii persoane fizice se
acorda o bonificatie de 10%.

- CAPITOLUL II - IMPOZITUL ŞI TAXA*) PE CLĂDIRI
Valoarea impozabila a cladirii exprimata in lei se determina prin inmultirea suprafetei
construita desfasurata a acesteia , exprimata in metri patrati cu valoarae impozabila
corespunzatoare , exprimata in lei/mp din tabelul urmator:

Tipul clădirii

NIVELURILE APLICATE
PENTRU ANUL 2020

NIVELURILE APLICABILE ÎN
ANUL FISCAL 2021

Valoarea impozabilă

Valoarea impozabilă

- lei/m2 -

- lei/m2 -

Cu instalaţii
Fără
Fără
de apă, instalaţii de
instalaţii de
Cu instalaţii de apă,
canalizare,
apă,
apă,
canalizare, electrice
electrice şi canalizare,
canalizare,
şi încălzire (condiţii
încălzire electricitate
electricitat
cumulative)
(condiţii
sau
e sau
cumulative) încălzire
încălzire
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0

1

2

3

4

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

1060

636

1100

660

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

318

212

330

220

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

210

185

218

192

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

133

79

138

82

E.În cazul contribuabiluli 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
75% din suma care
suma care s-ar aplica clădirii
s-ar aplica
clădirii

75% din
suma care
s-ar aplica
clădirii

F. În cazul contribuabiluli care
deţine la aceeaşi adresă încăperi
amplasate la subsol,demisol
şi/sau la mansardă, utilizate în
alte scopuri dâecât cel de
locuinţă, în oricare dintre tipurile
de clădiri prevăzute la lit.A-D

50% din
suma care
s-ar aplica
clădiri

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

50% din
suma care
s-ar aplica
clădiri
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•

•

•
•

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 7 .În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3
niveluri şi 8 apartamente, coeficientul de corecţie prevăzut la alin. (6) se reduce
cu 0,10.
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 alin6
Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in fuctie de rangul localitatii
si zona in care este amplasata cladirea,prin inmultirea valorii
determinate conform alin (2)-(5) cu coeficientul de corectie
corespunzator prevazut in tabelul urmator:

Rangul localităţii
Zona în cadrul
localităţii

•

III

I

II

A

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

C

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

CH-CRIS

IV

V

0

NADAB

ART. 457
Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor
fizice
(1) Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea
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•

•
•

•

•

•

•

persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de
0,08%asupra valorii impozabile a clădirii.
-Art 458 Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice,
impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2 asupra valorii
care poate fi:
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator
autorizat în ultimii 5 ani anterior anului de referinta
b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în
ultimii 5 ani anterior anului de referinta
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.
-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.
- 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.
-Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de
către contribuabilii persoane fizice, până la data de 31 martie a anului respectiv,
se acordă o bonificaţie de 10 %.

CAPITOLUL III - IMPOZITUL ŞI TAXA*) PE TEREN

│Art.465 alin.) "(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:"
Zona în NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL
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cadrul
localităţii

2020

FISCAL 2021

- lei/ha**) -

- lei/ha**) -

Nivelurile impozitului, pe ranguri de
localităţi

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri
de localităţi

III
0

I

II

CHCRIS

IV

III

V

0

NADAB

I

II

CHCRIS

IV

V
NADAB

A

10970 9110 8003 5548 942

602

11386 9456 8307 5759 978

625

B

9110 6886 5582 3770 753

453

9456 7148 5794 3913 782

470

C

6886 4712 3533 1791 566

301

7148 4891 3667 1859 587

312

D

4712 2201 1868 1043 368

151

4891 2284 1939 1083 382

157

┌─── Art. 465 alin. "(3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul
agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe
teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma
corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de
corecţie corespunzător prevăzut la alin. (5)."
Art. 465 alin. (4)Pentru stabilirea impozitului / taxei pe teren potrivit alin 3 se folosesc
sumele din tabelul urmator , exprimate in lei pe hectar: │

Nr.
crt.

NIVELURILE APLICATE
PENTRU ANUL FISCAL 2020

NIVELURILE APLICABILE ÎN
ANUL FISCAL 2021

Zona

Zona

- lei/ha-

- lei/ha -

Zona
Categoria de folosinţă
A

B

C

D

A

B

C

D

1

Teren arabil

29

22

20

16

30

23

21

17

2

Păşune

22

20

16

14

23

21

17

14

3

Fâneaţă

22

20

16

14

23

21

17

14
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4

Vie

49

37

29

20

51

38

30

21

5

Livadă

56

49

37

29

58

51

38

30

6

Pădure sau alt teren cu
vegetaţie forestieră

29

22

20

16

30

23

21

17

7

Teren cu ape

16

13

8

X

17

13

8

X

8

Drumuri şi căi ferate

X

X

X

X

X

X

X

X

9

Neproductiv

X

X

X

X

X

X

X

X

-Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător,
prevăzut în următorul tabel:
Rangul localităţii
Coeficientul de corecţie
0

8,00

I

5,00

II

4,00

III CHISINEU-CRIS

3,00

IV

1,10

V NADAB

1,00

Începând cu data de 01-01-2018, potrivit pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 196 din 29
septembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 2 octombrie 2017, la
partea introductivă a alineatului (6) al articolului 465 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"(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).

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN
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Art. 465 alin. (7)
Art 489 alin( 1 )si (2) (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 în prezentul titlu.

- lei/ha Nr.
crt.

Zona

NIVELURILE APLICATE
PENTRU ANUL 2020

Categoria de folosinţă CH-CRIS NADAB

0

1

NIVELURILE APLICABILE ÎN
ANUL FISCAL 2021
CH-CRIS

NADAB

B

B

B

B

1

Teren cu construcţii

29

29

30

42

2

Arabil

51

51

53

74

3

Păşune

27

27

28

39

4

Fâneaţă

27

27

28

39

5

Vie pe rod, alta decât
cea prevăzută la nr. Crt.
5.1

56

56

58

81

5.1 Vie până la intrarea pe
rod
S6

Livadă pe rod, alta
decât cea prevăzută la
nr. Crt. 6.1

6.1 Livadă până la intrarea
pe rod
7

Pădure sau alt teren cu
vegetaţie forestieră, cu
excepţia celui prevăzut
la nr. Crt. 7.1

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

X

X

X

X

X

X

X

54

54

56

78

X

X

X

X

14

14

15

21

X

X

X

X

X
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protecţie
8

Teren cu apă, altul
decât cel cu amenajări
piscicole

8.1 Teren cu amenajări
piscicole

5

5

5

7

31

31

32

45

9

Drumuri şi căi ferate

X

X

X

X

10

Teren neproductiv

X

X

X

X

Terenurile extravilane situate in or.Chisineu-Cris si sat Nadab sunt incadrate
in Zona B conform HCL nr.47/2009.
In cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul pe teren se stabileste prin
inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare
prevazuta in tabelul de mai sus, inmultita cu coeficientul de corectie corespunzator
prevazut la art. 457 alin.(6):

Rangul localităţii
Zona în cadrul
localităţii

III

0

I

II

A

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

C

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

CH-CRIS

IV

V
NADAB
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- Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către
contribuabilii persoane fizice, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se
acordă o bonificaţie de 10 %.

- CAPITOLUL IV - TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT/IMPOZITUL
PE MIJLOACELE DE TRANSPORT*)

I.

Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)
Art. 470 alin. (2)
NIVELURILE
APLICATE PENTRU
ANUL 2020

Mijloc de transport cu tracţiune mecanică

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

1. Motociclete, tricicluri , cvadricicluri şi
autoturisme cu capacitatea cilindrică
de până la 1600 cm3 inclusiv
2. Motociclete, tricicluri , cvadricicluri şi
autoturisme cu capacitatea cilindrică
de peste 1600 cm3 inclusiv

NIVELURILE
APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2021
Suma, în lei, pentru
fiecare grupă de 200
cm3 sau fracţiune din
aceasta

8

8

9

9

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între
1601 cm3 şi 2000 cm3 inclusiv

19

20

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între
2001 cm3 şi 2600 cm3 inclusiv

76

79

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între
2601 cm3 şi 3000 cm3 inclusiv

153

159
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6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de
peste 3.001 cm3

307

319

7. Autobuze, autocare, microbuze

25

26

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

31

32

9. Tractoare înmatriculate

19

20

II. Vehicule înregistrate
1.

Vehicule cu capacitate cilindrică

lei/200 cm3
PT.ANUL 2020

PT ANUL2021

1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică <
4.800 cm3 3

3

3

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică >
4.800 cm3 5

5

5

53 lei/an

55 LEI/AN

2.

Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată
50 lei/an

În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%, conform hotărârii
consiliului local.
În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul
pentru motocicletele respective.
(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:
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Impozitul (în lei/an)

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă
admisă

1

Ax(e)
motor(oare)
cu sistem de Alte sisteme
suspensie de suspensie
pneumatică pentru axele
sau
motoare
echivalentele
recunoscute

două axe
1

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

0

157

2

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

157

434

3

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

434

610

4

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

610

1381

5

Masa de cel puţin 18 tone

610

1381

II 3 axe
1

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17
tone

157

272

2

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

272

561

3

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

561

728

4

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

728

1120

5

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

1120

1742

6

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

1120

1805

7

Masa de cel puţin 26 tone

1120

1742
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III 4 axe
1

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

728

737

2

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

737

1151

3

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

1151

1827

4

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

1827

2710

5

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

1827

2710

6

Masa de cel puţin 32 tone

1827

2710

Art.470(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:
Impozitul (în lei/an)

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă
admisă

I

Ax(e)
motor(oare)
cu sistem de Alte sisteme
suspensie de suspensie
pneumatică pentru axele
sau
motoare
echivalentele
recunoscute

2+1 axe
1

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14
tone

0

0

2

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

0

0

3

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

0

71
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4

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

71

162

5

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

162

379

6

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

379

490

7

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

490

882

8

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

882

1548

9

Masa de cel puţin 28 tone

882

1548

II 2+2 axe
1

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

152

353

2

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

353

581

3

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

581

852

4

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

852

1030

5

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

1030

1691

6

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

1691

2346

7

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

2346

3562

8

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38
tone

2346

3888

9

Masa de cel puţin 38 tone

2346

3562

1867

2599

III 2+3 axe
1

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38
tone
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2

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

2599

3532

3

Masa de cel puţin 40 tone

2599

3532

IV 3+2 axe
1

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38
tone

1649

2290

2

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

2290

3168

3

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

3168

4686

4

Masa de cel puţin 44 tone

3168

4686

V 3+3 axe
1

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38
tone

938

1135

2

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

1135

1696

3

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

1696

2699

4

Masa de cel puţin 44 tone

1696

2699

Art.470 alin.(7)
Remorci, semiremorci sau rulote
NIVELURILE
APLICATE PENTRU
ANUL 2020

NIVELURILE
APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2021

Taxa, în lei

Impozitul, în lei

a. Până la 1 tonă inclusiv

9

9

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

35

36

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

55

57

Masa totală maximă autorizată
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d. Peste 5 tone

68

71

Art.470 alin.(8) Mijloace de transport pe apa

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

23

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

62

3. Bărci cu motor

231

4. Nave de sport şi agrement*)

275

5. Scutere de apă

231

6. Remorchere şi împingătoare:

X

a) până la 500 CP inclusiv

614

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

999

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

1537

d) peste 4.000 CP

2460

7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta

199

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:

X

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

199

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

308

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone

539

.
- Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru
întregul an de către contribuabilii persoane fizice, până la data de 31 martie
inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10 %.
CAPITOLUL V - TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI
A AUTORIZAŢIILOR

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

NIVELURILE
APLICATE PENTRU

NIVELURILE
APLICABILE ÎN ANUL
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în mediu urban

ANUL 2020

FISCAL 2021

Taxa, în lei

Taxa, în lei

a) Până la 150 m2, inclusiv

6

6

b) Între 151 şi 250 m2, inclusiv

7

7

c) Între 251 şi 500 m2, inclusiv

9

9

d) Între 501 şi 750 m2, inclusiv

12

12

e) Între 751 şi 1.000 m2, inclusiv

15

16

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul
de urbanism

f) Peste 1.000 m2

15 + 0,01 lei/m2
16 + 0,01 lei/m2
pentru fiecare m2
pentru fiecare m2
care depăşeşte 1.000 care depăşeşte 1.000
m2
m2

Art 474
Alin 2 Taxa pentru eliberarea certificatului
de urbanism pentru o zonă rurală este egală
cu 50% din taxa stabilită conform alin. (1).
Alin.(3) Taxa pentru prelungirea unui
certificate de urbanism sau a unei autorizaţii
de construire este egală cu 30% din
cuantumul taxei pentru eliberarea
certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

NIVELURILE
APLICATE PENTRU
ANUL 2020

NIVELURILE
APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2021
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Art. 474 alin.( Taxa pentru avizarea
4)
certificatului de urbanism
de către comisia de
urbanism şi amenajarea
teritoriului, de către primari
sau de structurile de
specialitate din cadrul
consiliului judeţean

16 lei

17 lei

ART 474, Alin.(5) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o
clădire care urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă este egală cu 0,5%
din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.
Alin. (6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie
decât cele prevăzute în alt alineat al prezentului articol este egală cu 1% din valoarea
autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusive instalaţiile aferente.
Alin . (8) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din
cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.
Alin.(9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare , totală sau parţială, a unei
construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei, stabilită pentru
determinarea impozitului pe clădiri. În cazl desfiinţării parţiale a unei construcţii, taxa
pentru eliberarea autorizaţiei se modifică astfel încât să reflecte porţiunea din
construcţie care urmează a fi demolată.

Art. 474 alin.
(10)

Taxa pentru eliberarea
autorizaţiei de foraje sau
excavări

NIVELURILE
APLICATE PENTRU
ANUL 2020

NIVELURILE
APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2021

8 lei

8 lei

inclusiv pentru fiecare
m2 afectat

inclusiv pentru
fiecare m2 afectat

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.
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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.

NIVELURILE
APLICATE PENTRU
ANUL 2020
Art. 474 alin.
(14)

Taxa pentru eliberarea
8lei
8 lei
autorizaţiei de construire
inclusiv pentru fiecare
inclusiv pentru
pentru chioşcuri, tonete,
m2 de suprafata
fiecare m2 de
cabine, spaţii de expunere,
ocupata de
suprafata ocupata de
situate pe căile şi în spaţiile
constructie
constructie
publice, precum şi pentru
amplasarea corpurilor şi a
panourilor de afişaj, a
firmelor şi reclamelor

NIVELURILE
APLICATE PENTRU
ANUL 2020
Art. 474 alin.
(15)

NIVELURILE
APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2021

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

NIVELURILE
APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2021
15 lei
inclusiv pentru
fiecare racord

Alin.(16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă
AN 2020
AN 2021
9
9

NIVELURILE
APLICATE PENTRU

NIVELURILE
APLICABILE ÎN ANUL
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Art. 475 alin.
(1)

ANUL 2020

FISCAL 2021

21

22

NIVELURILE
APLICATE PENTRU
ANUL 2020

NIVELURILE
APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2021

35

36

NIVELURILE
APLICATE PENTRU
ANUL 2020

NIVELURILE
APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2021

a) restaurante pana in
500mp

1483lei/an

1539lei/an

b) baruri pana in 500 mp

318 lei/an

330 lei/an

c) restaurante peste 500mp

6357 lei/an

6599 lei/an

d) baruri peste 500 mp

5298 lei /an

5499 lei /an

e)comert ambulant Cod
CAEN 561

318 lei/an

330 lei/an

Taxa pentru eliberarea
autorizaţiilor sanitare de
funcţionare.

Art.475 alin. (2) Taxa pentru eliberarea
certificatului de producător

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

- CAPITOLUL VI - TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI
PUBLICITATE
Art. 477 alin 5 Taxa pentru servicii de reclamă si publicitate se stabileşte în cotă de
3% din valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate ce urmează a se incasa in urma
contractului încheiat, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată.
Toţi contribuabilii care realizează venituri din servicii de reclamă şi publicitate au
obligaţia depunerii de declaraţii lunare sau anuale, după caz.
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Art. 478 alin.
(2)

Taxa pentru afişaj în scop
de reclamă şi publicitate:

NIVELURILE
APLICATE PENTRU
ANUL 2020

NIVELURILE
APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2021

- lei/m2 sau fracţiune - lei/m2 sau fracţiune
de m2 de m2 a) în cazul unui afişaj situat
în locul în care persoana
derulează o activitate
economică

33

34

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

24

25

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.
- CAPITOLUL VII - IMPOZITUL PE SPECTACOLE
1. Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma
încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.
(2) Consiliile locale hotărăsc cota de impozit după cum urmează:
a) 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 sportiva internă
si international.
---------Lit. a) a alin. (2) al art. 481 a fost modificată de pct. 41 al
art. I din
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015.
b) 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate
la lit. a).
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CAP.VIII TAXE SPECIALE
-

Taxa speciala privind promovarea turismului 1% din
valoarea totala a cazarii/ tarifului de cazare

•

taxa viza functionare activitati economice =20 lei

•

taxa speciala de comunicare, la cererea tertelor persoane
fizice/juridice, a situatiei privind patrimoniul si/sau obligatiile de
plata ale contribuabililor inregistrati in evidentele fiscale – 50 lei /
contribuabil

•

taxa eliberare adeverinta privind achitarea impozitelor si taxelor
locale, a amenzilor pe perioada ultimilor 4 ani fata de anul de
referinta – 30 lei;

•

taxa eliberare adeverinta prin care se atesta achitarea impozitelor
si taxelor locale, a amenzilor, pe o perioada mai mare de 4 ani,
calitatea de contribuabil, etc, care necesita cercetare in arhiva- 40
lei;

•

taxa eliberare la cerere a Extrasului de rol pe anul in curs,
persoane fizice si juridice- 20 lei;

•

taxa eliberare la cerere xerocopii dupa diferite documente din
dosarul fiscal – 5 lei/pagina;

Aceste taxe se datoreaza de catre contribuabilii persoane fizice si
juridice care solicita eliberarea documentelor mentionate mai sus,
inaintea temenului legal de eliberare cu conditia ca documentele
depuse sa fie complete si corecte.
Sunt exceptate de la plata taxelor stabilite cererile depuse de
catre institutiile publice, in scopurile prevazute de lege si care se
elibereaza in termenul si conditiile prevazute de lege.
Aceste taxe se achita anticipat, o data cu depunerea cererii de
eliberare.
•

Taxă inchiriere sala mare din incinta Casei de Cultura Chisineu- Cris la
pretul de 100 lei /ora in perioada rece ( toamna si iarna) si 50 de lei in
perioada in perioada calda ( primavara si vara)
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•

Taxă inchiriere sala mica din incinta Casei de Cultura Chisineu- Cris la
pretul de 30 de lei / ora in perioada rece ( toamna si iarna) si 15 de lei
in perioada in perioada calda ( primavara si vara)

•

Taxă inchiriere sala mare din incinta Caminului Cultural Nadab la pretul
de 50 lei /ora in perioada rece ( toamna si iarna) si 25 de lei in
perioada in perioada calda ( primavara si vara)

•

Taxă inchiriere sala mica din incinta Caminului Cultural Nadab la pretul
de 20 lei /ora in perioada rece ( toamna si iarna) si 10 de lei in
perioada in perioada calda ( primavara si vara)

•

taxa de inregistrare a contractului de arenda sau a actelor aditionale la
contractile de arenda la Primaria Orasului Chisineu Cris 5 lei / contract

•

Acte necesare pentru Inregistrare contracte de arendare avand ca
obiect bunuri destinate exploatarii agricole:

1.Contract de arendare in 3 exemplare originale(din care un exemplar pentru
Primaria Orasului Chisineu Cris) fara stersaturi si adaugiri.
2.Actul de proprietate asupra bunului care face obiectul contractului de
arendare (titlu de proprietate, carte funciara sau act din care sa rzulte modul
de detinere al bunului – contract de vanzare cumparare, contract de
donatie).
3.Dovada declarării terenului care face obiectul contractului de arendare in
registrul agricol , atat de catre arendas cat si de catre arendator eliberata de
biroul agricol din cadrul primariei ( se face mentiunea pe un exemplar al
contractului de arendare , exemplar care se retine de catre primarie prin
confirmarea de catre functionarul biroului agricol din cadrul primariei prin
luarea la cunostinta cu semnatura acestuia) precum şi declararea la biroul de
impozite şi taxe( se face mentiunea pe un exemplar al contractului de
arendare , exemplar care se retine de catre primarie prin confirmarea de
catre functionarul biroului resurse umane impozite şi taxe din cadrul
primariei prin luarea la cunostinta cu semnatura acestuia)
4.BI/CI/CUI – proprietar si arendas in copie
5.Dovada achitării taxei de inregistrare contract de arenda de catre arendas
la Primaria Orasului Chisineu Cris(chitanta eliberata de catre compartimentul
impozite si taxe din cadrul primariei in copie)- 5lei/ contract de arendare(in
situatia in care se inregistreaza la aceasi data mai multe contracte de
arendare , se intocmeste o singura chitanta cu suma totala pentru toate
contractele de arendare supuse inregistrarii la data respectiva).
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CAP. IX ALTE TAXE LOCALE
NIVELURILE
NIVELURILE
APROBATE PENTRU APLICABILE ÎN ANUL
ANUL 2020
FISCAL 2021
Art. 486alin. (5) Taxa pentru eliberarea de
copii heliografice de pe
planuri cadastrale sau de
pe alte asemenea planuri,
deţinute de consiliile locale

•
•

•
•

•
•
•
•

33 lei

34 lei

pt.fiecare m2 sau
fractiune de m2

pt.fiecare m2 sau
fractiune de m2

Taxa pentru expunerea de diverse produse pe spatiul public pentru
reclama si vanzare 2 lei mp/zi.
Taxa pentru expunerea de materiale cu inscrisuri(banere) prin
ancorarea pe stalpi
sau alte obiecte pe domeniul public este de 12
lei/buc/zi.
Pentru amplasarea pe domeniul public a panourilor de afisaj, a firmelor
si reclamelor se achita o taxa lunara de 20 lei/mp.
Pentru depozitarea de diverse materiale, balast, nisip,
pietris,lemne,etc, precum si parcarea de diverse utilaje agricole,
autoturisme abandonate, caroserii,etc pe domeniul public, taxa este de
2 lei/m2/zi in termen de 30 zile calendaristice de la prima constatare
Taxa pentru comert ambulat pe domeniul public este de 18 lei/zi
Taxa viza certificat producator este de 10 lei
Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa
este de 700 lei
Taxa inregistrare vehicule cu nr. Locale : - scutere(cap.max.50 cmc) –
50 lei
-tractoare,utilaje agricole, carute, remorci, etc – 100 lei

CAP X Alte dispozitii comune
(4) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se
majoreaza cu 500%, începând cu al treilea an, în condiţiile stabilite prin hotărâre a
consiliului local.
(5) Impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren se majoreaza cu 500% pentru clădirile şi
terenurile neîngrijite, situate în intravilan.
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(6) Criteriile de încadrare în categoria clădirilor şi terenurilor prevăzute la alin. (5) se
adoptă prin hotărâre a consiliului local.
CAPITOLUL XI - SANCŢIUNI
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU
ANUL 2020
ANUL 2021
Art.493 alin. (3) Contravenţia prevăzută la alin. (2)
lit. a) se sancţionează cu amendă de
la 74 de lei la 296 de lei, iar cele de
la lit. b)-d) cu amendă de la 296de
lei la 737 de lei.

Art. 493 alin.
(4)

Contravenţia prevăzută la alin. (2)
lit. a) se sancţionează cu amendă de
la 77 de lei la 307 de lei, iar cele de
la lit. b)-d) cu amendă de la 307 de
lei la 765 de lei.

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU
ANUL 2020

NIVELURILE ACTUALIZATE
PENTRU ANUL 2021

Încălcarea normelor tehnice privind
tipărirea, înregistrarea, vânzarea,
evidenţa şi gestionarea, după caz, a
abonamentelor şi a biletelor de
intrare la spectacole constituie
contravenţie şi se sancţionează cu
amendă de la 344 de lei la 1671 de
lei.

Încălcarea normelor tehnice privind
tipărirea, înregistrarea, vânzarea,
evidenţa şi gestionarea, după caz,
a abonamentelor şi a biletelor de
intrare la spectacole constituie
contravenţie şi se sancţionează cu
amendă de la 357 de lei la 1734 de
lei.

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
NIVELURILE ACTUALIZATE
NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2021
PENTRU ANUL 2020
Art. 493
alin. (5)

Contravenţia prevăzută la
alin. (2) lit. a) se
sancţionează cu amendă de
la 293 de lei la 1182 de lei,
iar cele de la lit. b)-d) cu
amendă de la 1182 de lei la
2950 de lei.

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se
sancţionează cu amendă de la 304 de lei la
1227 de lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă
de la 1227 de lei la 3062 de lei.

Încălcarea normelor tehnice Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea,
privind tipărirea,
înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea,
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înregistrarea, vânzarea,
evidenţa şi gestionarea,
după caz, a abonamentelor
şi a biletelor de intrare la
spectacole constituie
contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de
la 1378 de lei la 6688de lei.

după caz, a abonamentelor şi a biletelor de
intrare la spectacole constituie contravenţie şi
se sancţionează cu amendă de la 1430 de lei la
6942 de lei.

CAP XII ORDONANTA DE URGENTA NR 97/2005 PRIVIND EVIDENTA ,
DOMICILIUL RESEDINTA SI ACTELE DE IDENTITATE ALE CETATENILOR
ROMANI
1.Contravaloare actului de identitate = 7 leu.
2.Contravaloararea cartii de identitate provizorii = 1 leu.
3.Taxa informare = 1 leu

