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ROMÂNIA    
JUDEŢUL TIMIŞ  
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E-mail: contact@primariarecas.ro 
 Web: www.primariarecas.ro 

 

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. ......... / .......12.2020 
 

 

TABLOUL 
CUPRINZAND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,  

PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE INCEPAND CU ANUL FISCAL 2021 
conform prevederilor Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal 

 
 

 

I. CODUL FISCAL – TITLUL IX – Impozite şi taxe locale 
                                          CAPITOLUL 2 – IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI 
 
 

Art. 457 alin. (1) Calculul impozitului pe cladirile rezidentiale si cladirilor-anexe, aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri 

se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,1%, asupra valorii impozabile a cladirii. 
 

 

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

Art. 457 alin.(2) 

Tipul clădirii 

NIVELURILE STABILITE ÎN ANUL 
2019 PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE APLICABILE 
PENTRU ANUL 2021 

Valoarea impozabilă – lei/mp –  Valoarea impozabilă – lei/mp – 
Cu instalaţii de 
apă, canalizare, 

electrice şi 
încălzire (condiţii 

cumulative) 

Fără instalaţii de 
apă, canalizare, 

electricitate, încălzire 

Cu instalaţii de 
apă, canalizare, 

electrice şi 
încălzire (condiţii 

cumulative) 

Fără instalaţii de 
apă, canalizare, 

electricitate, 
încălzire 

0 1 2 3 4 
A. Clădiri cu cadre din beton armat sau din pereți exteriori 

de cărămidă arsă sau din orice alte materiale 
rezultate în urma unui tratament termic și /sau chimic 

1046 628 1086 652 

B. Clădiri cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală, 
din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte 
materiale rezultate în urma unui tratament termic și 
/sau chimic  

314 209 326 217 
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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  

209 183 217 190 

D. Clădire-anexă cu pereți exteriori din lemn, din piatră 
naturală, din cărămidă nearsă, din vălături sau din 
alte materiale nesupuse unui tratament termic și /sau 
chimic 

131 78 136 81 

E. În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă, 
la mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre 
tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 

75% din suma 
care s-ar aplica 

clădirii 

75% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

75% din suma 
care s-ar aplica 

clădirii 

75% din suma 
care s-ar aplica 

clădirii 

F. În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă 
încăperi amplasate la subsol, la demisol și/sau la 
mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de 
locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute 
la lit. A-D 

50% din suma 
care s-ar aplica 

clădirii 

50% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

50% din suma 
care s-ar aplica 

clădirii 

50% din suma 
care s-ar aplica 

clădirii 

Art.458 alin. (1) Calculul impozitului pe cladirile nerezidentiale aflata in proprietatea persoanelor fizice, se calculeaza prin aplicarea 
unei cote de 1%, asupra valorii rezultate dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anterior anului de 
referinta, depus la organul fiscal local pana la primul termen de plata din anul de referinta. 
 
             alin.(3) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice , utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul 
pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii. 
 
             alin.(4) In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform prevederilor alin.(1), impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei 
de 2% asupra valorii impozabile. 

Art.459 Calculul impozitului pe cladirile cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice: 
 
alin. (1) lit.(a) pentru suprafata folosita in scop rezidential, impozitul se calculeaza conform art. 457 
 
alin. (1) lit.(b) pentru suprafata folosita in scop nerezidential, indicata prin declaratia pe propria raspundere si cu conditia ca cheltuielile cu 
utilitatile sa nu fie inregistrate in sarcina persoanei care desfasoara activitatea economica, impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei 
stabilite conform art.458 asupra valorii impozabile stabilite conform art.457, fara a fi necesara stabilirea valorii prin depunerea documentelor 
prevazute la art.458 alin.(1). 
 
alin.(2) lit.(b) in cazul in care la adresa cladirii este inregistrat cu domiciliul fiscal la care se desfasoara activitatea economica, iar cheltuielile 
cu utilitatile sunt inregistrate in sarcina persoanei care desfasoara activitatea economica, impozitul pe cladiri se calculeaza conform 
prevederilor art. 458. 
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Art.460 Calculul impozitului/taxei pe cladirile detinute de persoane juridice 
 
alin.(1) pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin 
aplicarea cotei de 0,2% asupra valorii impozabile a cladirii. 
 
alin.(2) pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietate sau detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin 
aplicarea unei cote de 1,3%. 
 
alin.(3) pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietate sau detinute de persoanele juridice, utilizate pentru activitati din domeniul 
agricol, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii. 
 
alin.(4) in cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor juridice, impozitul se calculeaza prin insumarea impozitului 
calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential conform alin.(1), cu impozitul calculat pentru suprafta folosita in scop nerezidential, 
conform alin.(2) sau (3). 
  
alin.(6) Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a cladirii intocmit de un evaluator 
autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii, depus la organul fiscal local pana la primul 
termen de plata din anul de referinta. 
 
 

Art.462 alin.(2), art.467 alin. (2), art.472 alin.(2) pentru plata cu anticipatie a impozitelor datorate pentru intregul an de catre contribuabili 
persoane fizice, se acorda o bonificatie de 10%. 

Art.462 alin.(5) si art.463 alin.(2) In cazul cladirilor/terenurilor pentru care s-a incheiat un contract de concesiune, inchiriere, administrare 
sau folosinta, se datoreaza taxa pe cladiri/terenuri, ce se plateste lunar de catre concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau 
folosinta. 

 
                                       CAPITOLUL 3 – IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN 

 
IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN  - TERENURI CU CONSTRUCŢII 

 
Art. 465 alin. (2)                                                                                                                                                                   

Zona în 
cadrul 

localităţii 

NIVELURILE STABILITE ÎN ANUL 2019 PENTRU ANUL 
2020 lei/mp 

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2021 lei/ha 

Nivelurile impozitului, pe ranguri de localităţi Nivelurile impozitului, pe ranguri de localităţi 

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

A 2,1658 0,8992 0,7900 0,6846 0,0929 0,0743 22.481 9.333 8.200 7.106 964 771 

B 1,7984 0,6797 0,5511 0,4651 0,0743 0,0558 18.667 7.055 5.720 4.827 771 579 

C 1.3595 0,4651 0,3488 0,3256 0,0558 0,0371 14.111 4.828 3.620 3.379 579 385 

D 0,9303 0,2210 0,1844 0,1286 0,0364 0,0186 9.656 2.293 1.914 1.334 377 193 
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IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – 
ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI DE CONSTRUCŢII  

 
Art. 465 alin. (4)                                                                                                                                                                   

Nr. 
crt. 

          Zona 
 
 

Categoria 
de folosinţă 

NIVELURILE STABILITE ÎN ANUL 2019  
PENTRU ANUL 2020 lei/mp 

NIVELURILE APLICABILE  
PENTRU ANUL 2021 lei/ha 

Zona A Zona B Zona C Zona D Zona A Zona B Zona C Zona D 

1. Teren arabil 0,0029 0,0022 0,0020 0,0016 30 23 21 17 

2. Păşune 0,0022 0,0020 0,0016 0,0014 23 21 17 15 

3. Fâneaţă 0,0022 0,0020 0,0016 0,0014 23 21 17 15 

4. Vie 0,0048 0,0037 0,0029 0,0020 50 38 30 21 

5. Livadă 0,0055 0,0048 0,0037 0,0029 57 50 38 30 

6. Pădure sau alt teren cu 
vegetaţie forestieră 

0,0029 0,0022 0,0020 0,0016 30 23 21 17 

7. Teren cu ape 0,0016 0,0014 0,0008 0 17 15 8 0 

8. Drumuri şi căi ferate 0 0 0 0 0 0 0 0 

9. Neproductiv 0 0 0 0 0 0 0 0 
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CAPITOLUL 4 – IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT 

Art. 470 alin. (2)                              Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 
I. Vehicul înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta) 

Mijloc de transport 

NIVELURILE STABILITE ÎN 
ANUL 2019 PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE APLICABILE 
PENTRU ANUL 2021 

valoarea impozitului  
- lei/200 cmc sau fracţiune -  

valoarea impozitului   
- lei/200 cmc sau fracţiune - 

Motorete, scutere, motociclete, autoturisme cu capacitatea 
cilindrică de până la 1600 cmc inclusiv 

8 8 

Motociclete, tricicluri și cvatricicluri cu capacitatea cilindrică 
de peste 1600 cmc  

9 9 

Autoturisme cu capacitate cilindrică intre 1601 cmc si 2000  
cmc inclusiv 

19 20 

Autoturisme cu capacitate cilindrica intre 2001 cmc si  
2600 cmc inclusiv 

75 78 

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc si 
3000 cmc inclusiv 

150                      156 

IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN  
Art. 465 alin. (7)                                                                                                                                                                  - lei/ha - 

Nr. 
crt. 

Categoria 
de folosinţă 

NIVELURILE VALABILE PENTRU ANUL 
2021 

1. Teren cu construcții 33 

2. Teren arabil 54 

3. Păşune 30 

4. Fâneaţă 30 

5 Vie pe rod, ala decât cea prevăxzută la nr. crt. 5.1  60 

5.1 Vie până la intrarea în rod 0 

6. Livadă pe rod alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 61 

6.1 Livadă până la intare pe rod 0 

7. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră alta decât cea prevăzută la nr. crt. 7.1 18 

7.1. Pădure în vârstă de până la 20 ani și pădure cu rol de protecție 0 

8. Teren cu ape altul  decât cu amenajări piscicole 6 

8.1. Teren cu amenajări piscicole 37 

9. Drumuri şi căi ferate 0 

10. Neproductiv 0 
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Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cmc 303                      315 

Autobuze, autocare, microbuze   25                       26 

Alte autovehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală 
maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv 

31                       32 

Tractoare înmatriculate 19 20 

II. Vehicul înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta) 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică   

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 
cm3 

4 4 

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 
cm3 

6 6 

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 150 156 

 

Art.470 alin.(3) In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%. 

Art. 470 alin. (5)                Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone 
                                                                      (impozitul în lei/an) 

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE STABILITE ÎN ANUL 2019 
PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE APLICABILE 
PENTRU ANUL 2021 

Taxa (lei) Taxa (lei) 

Ax(e) 
 motor(oare) cu 

sistem de 
suspensie 

pneumatică sau  
echivalente 
recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentu 

axele 
motoare 

Ax(e) 
 motor(oare) cu 

sistem de 
suspensie 

pneumatică 
sau  

echivalente 
recunoscute 

Alte sisteme 
de 

suspensie 
pentu axele 

motoare 

I. Vehicule cu două axe x x x x 

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

0 142 0 147 

     2. Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 142 395 147 410 

     3. Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 395 555 410 576 

     4. Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone  555 1.257 576 1.305 

     5. Masa de cel puțin 18 tone  555 1.257 576 1.305 

II. Vehicule cu trei axe     

     1. Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 142 248 147 257 

     2. Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 248 509 257 528 



 7 

     3. Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 509 661 528 686 

     4. Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 661 1019 686 1058 

     5. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1019 1.583 1058 1.643 

     6. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1019 1.583 1058 1.643 

     7. Masa de cel puțin 26 tone 1019 1.583 1058 1.643 

III. Vehicule cu patru axe     

     1. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 661 670 686 695 

     2. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 670 1078 695 1119 

     3. Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1078 1.713 1119 1.778 

     4. Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1.713 2.540 1.778 2.637 

     5. Masa de cel puțin 31 tone dar mai mică de 32 tone 1.713 2.540 1.778 2.637 

     6. Masa de cel puțin 32 tone 1.713 2.540 1.778 2.637 
 

Art. 470 alin. (6)                 Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) 
                                            de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone 
                                                                      (impozitul în lei/an) 

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE STABILITE ÎN ANUL 2019 
PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE APLICABILE 
PENTRU ANUL 2021 

Taxa (lei) Taxa (lei) 
Axă/axe motoare 

cu suspensie 
pneumatică sau 

un echivalent 
recunoscut 

Axă/axe motoare  
cu alt sistem de 

suspensie 

Axă/axe motoare 
cu suspensie 

pneumatică sau 
un echivalent 
recunoscut 

Axă/axe 
motoare  

cu alt 
sistem de 
suspensie 

I. Vehicule cu 2+1 axe  x x x x 

     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 64 0 66 

     4. Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 64 147 66 153 

     5. Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 147 344 153 357 

     6. Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 344 445 357 462 

     7. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 445 803 462 834 

     8. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică  de 28 tone 803 1.452 834 1.507 

     9. Masa de cel puțin 28 tone 803 1.452 834 1.507 



 8 

II. Vehicule cu 2+2 axe      

     1. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 138 321 143 333 

     2. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 321 528 333 548 

     3. Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 528 775 548 804 

     4. Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 775 936 804 972 

     5. Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 936 1.537 972 1.595 

     6. Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1.537 2.133 1.595 2.214 

     7. Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2133 3.239 2.214 3.362 

     8. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2133 3.239 2.214 3.362 

     9. Masa de cel puțin 38 tone 2133 3.239 2.214 3.362 

III. Vehicule cu 2+3 axe      

     1. Masa de cel puțin 36 tone dar mai mică de 38 tone 1.698 2.363 1.763 2.453 

     2. Masa de cel puțin 38 tone dar mai mică de 40 tone 2.363 3.211 2.453 3.333 

     3. Masa de cel puțin 40 tone 2.363 3.211 2.453 3.333 

IV. Vehicule cu 3+2 axe      

     1. Masa de cel puțin 36 tone dar mai mică de 38 tone 1.500 2.083 1.557 2.162 

     2. Masa de cel puțin 38 tone dar mai mică de 40 tone 2.083 2.881 2.162 2.990 

     3. Masade cel puțin 40 tone dar mai mică de 44 tone 2.881 4.262 2.990 4.4424 

     4. Masa de cel puțin 44 tone 2.881 4.262 2.990 4.424 

V. Vehicule cu 3+3 axe      

     1. Masa de cel puțin 36 tone dar mai mică de 38 tone 853 1.032 885 1.071 

     2. Masa de cel puțin 38 tone dar mai mică de 40 tone 1.032 1.542 1.071 1.601 

     3. Masa de cel puțin 40 tone dar mai mică de 44 tone 1.542 2.454 1.601 2.547 

     4. Masa de cel puțin de 44 tone 1.542 2.454 1.601 2.547 
 

Art. 470 alin. (7)                Remorci, semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o  
combinație de autovechicule prevăzute la alin. (6) 

  (impozitul în lei/an) 
Modificat prin pct. 37 din O.U.G. nr. 50/2015, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015, privind Codul 
fiscal și a Legii nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală 

Masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE STABILITE ÎN ANUL 2019 
PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE APLICABILE 
PENTRU ANUL 2021 

Taxa (lei) Taxa (lei) 

a. Până la o tonă inclusiv 9 9 

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 36 37 

c. Peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone 54 56 

d. Peste 5 tone 67 70 
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Art. 470 alin. (8)                                           Mijloace de transport pe apă – impozit lei / an 

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

22 23 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 58 60 

3. Bărci cu motor 220 228 

4. Nave de sport si agrement 1.170 1.214 

5. Scutere de apă 220 228 

6. Remorchere şi împingătoare x x 

       a) Până la 500 CP inclusiv 585 607 

       b) Peste 500 CP si pana la 2000 CP inclusiv 950 986 

       c) Peste 2.000 CP, si pana la 4000 CP inclusiv 1.462 1.518 

       d) Peste 4.000 CP 2.340 2.429 

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

190 197 

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: x x 

      a) Cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone 
inclusiv 

190 197 

      b) Cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone, 
dar nu peste 3.000 tone 

293 304 

      c) Cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone 512 531 

CAPITOLUL 5 – TAXA PENTRU ELIBEREAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR 

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

 

NIVELURILE STABILITE ÎN ANUL 2019 
PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE APLICABILE 
PENTRU ANUL 2021 Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de 

urbanism Taxa (lei) Taxa (lei) 

a) Până la 150 mp inclusiv 6 6 

b)   Între 151 şi 250 mp inclusiv 7 7 

c)   Între 251 şi 500 mp inclusiv 9 9 

d)   Între 501 şi 750 mp inclusiv 12 12 

e)   Între 751 şi 1.000 mp inclusiv 14 14 

f)    Peste 1.000 mp   14+0.01 lei/mp pentru fiecare mp care 
depăşeşte 1000 mp 

14+0.01 lei/mp pentru fiecare 
mp care depăşeşte 1.000 mp 

Art. 474 alin. (10)    Taxa pentru eliberarea autorizaţiei 
de foraje sau excavări 

16 lei inclusiv pentru fiecare mp afectat 
16 lei 

pentru fiecare mp afectat 
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Art. 474 alin. (14)    Taxa pentru eliberarea autorizaţiei 
de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, 
spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile 
publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor 
şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor   

8 lei  
pentru fiecare mp de suprafaţă 

afectată de construcţie 

8 lei  
pentru fiecare mp de suprafaţă 

afectată de construcţie 

Art. 474 alin. (15)  Taxa pentru eliberarea autorizaţiei 
de privind lucrările de racorduri şi branşamente la 
reţelele publice de apă, canalizare, gaze termice, 
energie electrică, telefonie şi televiziune prin 
cablu   

14 lei 
pentru fiecare racord 

14 lei pentru fiecare racord 

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

10 lei 10 lei 

Art.475 alin. (5) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala 
a autorizaţiei pentru desfăşurarea unei activităţi 
economice 

78 lei 80 lei / 40 lei 

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

20  lei                       20 lei 

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

40+20 lei viza semestriala 45+20 lei viza semestriala 

Art. 475 alin. (3) Taxa pentru eliberarea/avizarea  
anuala  a autorizaţiei privind desfăşurarea  activităţii 
de alimentaţie publica Persoanele a căror activitate se 
încadrează în grupele 561 – Restaurante, 563 – Baruri 
și alte activități de servire a băuturilor și 932 – Alte 
activități recreative și distractive potrivit CAEN 

1.000-4000 lei, pentru o suprafață de până 
la 500 m2 inclusiv; 

4.000-8000 lei, pentru o suprafață 
mai mare de 500 m2 . 

+35 lei viza anuala  

Lit.(a)Pana la 50 mp - 800 lei 
Intre   51-100 mp - 1000 lei 
Intre 101-200 mp - 1500 lei 
Intre 201-300 mp - 2000 lei 
Intre 301-400 mp - 2500 lei 
Intre 401-500 mp - 3000 lei 
 
Lit.(b)Peste 500 mp – 5000 lei . 

 

CAPITOLUL 6 – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 

Art. 477 Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi 
publicitate 

NIVELURILE PENTRU ANUL 2020 
NIVELURILE APLICABILE 

PENTRU ANUL 2021 
- lei/mp sau fracţiune de mp / an -  - lei/mp sau fracţiune de mp / an - 

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

30 lei  30 lei 

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

22 lei                       25 lei 
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CAPITOLUL 7 – IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

Art. 481 alin.  (1) și alin. (2)  Manifestarea artistică sau 
activitatea  distractivă 

NIVELURILE PENTRU ANUL 2020  
NIVELURILE APLICABILE 

PENTRU ANUL 2021 
a) în cazul spectacolului de teatru, balet, operă, operetă, 

concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, 
prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol 
de circ sau orice competiție sportivă internă sau 
internațională 

2% din vanzarea de bilete 2% din vanzarea de bilete 

b) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele 
enumerate la lit. a) 

5% din vanzarea de bilete 5% din vanzarea de bilete 

a) în cazul videotecilor 3 lei/mp 3 lei/mp 

b) în cazul discotecilor 5 lei/mp 5 lei/mp 

CAPITOLUL 8 – ALTE TAXE LOCALE 

Art. 486 alin. (1)  Taxa zilnică pentru utilizarea 
temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea 
muzeelor, a caselor memoriale sau a 
monumentelor istorice, de arhitectură şi 
arheologie 

NIVELURILE PENTRU ANUL 2020  
NIVELURILE APLICABILE 

PENTRU ANUL 2021 

12 lei / zi 12 lei / zi 

Art. 486 alin. (2)  Taxa zilnică pentru deţinerea sau 
utilizarea echipamentelor destinate în scopul 
obţinerii de venit care folosesc infrastructura 
publică locală, pe raza localității unde acestea 
sunt utilizate, precum și alte taxe pentru 
activitățile cu impact asupra mediului 
înconjurător 

12 lei / zi 12 lei / zi 

Art. 486 alin. (4)  Taxa pentru îndeplinirea procedurii 
de divorț pe cale administrativă 

500 500 

Art. 486 alin. (5) Taxa pentru eliberarea de copii 
heligrafice de pe planuri cadastrale sau de pe alte 
asemenea planuri, deţinute de consiliile locale 

29 lei 
pentru fiecare mp sau fracţiune de mp  

30 lei 
pentru fiecare mp sau 

fracţiune de mp 

 Art. 484 alin.(2)  Taxa anuală pentru vehicule lente 33 lei 35 lei 
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CAPITOLUL 9 – SANCŢIUNI 
Limite minime şi maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice 

Art. 493 alin. (2) lit. a)  Depunerea peste termen a 
declarațiilor de impunere prevăzute la art. 461 
alin. (2), (6), (7), (10) lit. c), alin. (12), (13), art. 466 
alin. (2), (5), (7) lit. c), alin. (9) și (10), art. 471 alin. 
(2), (4), (5) și (6) lit. b) și c), art. 474 alin. (7) lit. c), 
alin. (11), art. 478 alin. (5) și art. 483 alin. (2) 
constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă de la 70 lei la 279 lei 

NIVELURILE PENTRU ANUL 2020 
NIVELURILE APLICABILE 

PENTRU ANUL 2021 

De la 70 lei la 279 lei De la 70 lei la 279 lei 

  Art. 493 alin. (2) lit. b)  Nedepunerea declarațiilor de 
impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), 
alin. (10) lit. c), alin. (12) și (13), art. 466 alin. (2), 
(5), (7) lit. c), alin. (9) și (10), art. 471 alin. (2), (4), 
(5) și alin. (6) lit. b) și c), art. 474 alin. (7) lit. c) și 
alin. (11), art. 478 alin. (5) și art. 483 alin. (2) 
constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă de la 279 lei la 696 lei 

De la 279 lei la 696 lei De la 279 lei la 696 lei 

  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 
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 
325 lei la 1.578 lei 

De la 325 lei la 1.578 lei De la 325 lei la 1.578 lei 

Art. 493 alin. (41) Necomunicarea informațiilor și a 
documentelor de natura celor prevăzute la art. 
494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile 
lucrătoare de la data primirii solicitării constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 
500 lei la 2.500 

De la 500 lei la 2.500 lei De la 500 lei la 2.500 lei 
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Limite minime şi maxime ale amenzilor in cazul persoanelor juridice  
- limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la art. 493 alin. (3) și (4) se majorează cu 300% -  

Art. 493 alin. (2) lit. a)  Depunerea peste termen a 
declarațiilor de impunere prevăzute la art. 461 
alin. (2), (6), (7), (10) lit. c), alin. (12), (13), art. 466 
alin. (2), (5), (7) lit. c), alin. (9) și (10), art. 471 alin. 
(2), (4), (5) și (6) lit. b) și c), art. 474 alin. (7) lit. c), 
alin. (11), art. 478 alin. (5) și art. 483 alin. (2) 
constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă de la 280 lei la 1.116 lei 

NIVELURILE PENTRU ANUL 2020 
NIVELURILE APLICABILE 

PENTRU ANUL 2021 

de la 280 lei la 1.116 lei de la 280 lei la 1.116 lei 

  Art. 493 alin. (2) lit. b)  Nedepunerea declarațiilor de 
impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), 
alin. (10) lit. c), alin. (12) și (13), art. 466 alin. (2), 
(5), (7) lit. c), alin. (9) și (10), art. 471 alin. (2), (4), 
(5) și alin. (6) lit. b) și c), art. 474 alin. (7) lit. c) și 
alin. (11), art. 478 alin. (5) și art. 483 alin. (2) 
constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă de la 1.116 lei la 2.784 lei 

de la 1.116 lei la 2.784 lei de la 1.116 lei la 2.784 lei 

  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 
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 
1.300 lei la 6.312 lei 

de la 1.300 lei la 6.312 lei de la 1.300 lei la 6.312 lei 

Art. 493 alin. (41) Necomunicarea informațiilor și a 
documentelor de natura celor prevăzute la art. 
494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile 
lucrătoare de la data primirii solicitării constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 
2.000 lei la 10.000 lei 

de la 2.000 lei la 10.000 lei de la 2.000 lei la 10.000 lei 
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IV.  LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare 

 
ANEXA – LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU 

Extras din norma juridică 
NIVELURILE APLICABILE  

PENTRU ANUL 2020 
- lei - 

NIVELURILE APLICABILE  
PENTRU ANUL 2021 

- lei - 

CAP. 1. Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât 
cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă 
Curtea Supremă de Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru 
alte servicii prestate de unele instituţii publice  

x x 

1. Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte 
autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea 
atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a 
certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă 
un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o 
altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare 

2 2 

2. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de 
animal : 

x x 

         - pentru animale sub 2 ani 2 2 

         - pentru animale peste 2 ani 2 2 

3. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe 
cap de animal, în bilete de proprietate 

x x 

         - pentru animale sub 2 ani 2 2 

         - pentru animale peste 2 ani 5 5 

4. Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală 8 8pf / 13 pj 

5. Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legal şi a altor certificate 
medicale folosite în justiţie 

2 - 

6. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 2 - 

7. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a 
sexului 

                    16                     16 

8. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă, a desfacerii căsătoriei 2 - 

9. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de 
stare civilă întocmite de autorităţile străine 

2 - 

10. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă 2 2 

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

2 2 

CAP. 2. Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate x x 



 15 

şi înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru 
eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit  

1. Acte de identitate : x x 

a) eliberarea sau preschimbarea cărţilor de identitate (inclusiv a celor 
provizorii) şi a buletinelor de identitate pentru cetăţenii români, 
eliberarea carnetelor de identitate, precum şi eliberarea sau 
prelungirea valabilităţii legitimaţiilor provizorii pentru cetăţenii 
străini şi persoane fără cetăţenie 

7 7 

b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei x x 

c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale 
persoanelor fără cetăţenie 

7 7 

d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate şi legitimaţii 
provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate 

7 7 

2. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea 
unor date din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei 

x x 

3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare 3 x 

3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit 2 x 

CAP. 3. Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în 
vederea obţinerii permiselor de conducere  

x x 

1. Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de 
conducători de autovehicule 

x x 

a) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehiculele din 
subcategoria  A,A1,B,B1 Si B+E 

6 x 

b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehiculele din 
categoria A 

X X 

c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehiculele aparţinând 
uneia din categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E 

X X 

d) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehiculele aparţinând 
uneia din categoriile sau subcategoriile C,C1, D1, 
D.Tr,C+E,D+E,C1+E,D1+E,Tb siTv 

29 x 

e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehiculele aparţinând 
uneia din categoriile sau subcategoriileC1+E, D1+E, C, D, Tb, TV 

x x 

f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehiculele din 
categoriile C+E, D+E 

x x 

2. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de 
conducere pentru categoriile cuprinse in permisul anulat, precum si a 
persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea 

88 x 
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aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum si pentru 
persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, 
cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E 

3. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de 
conducere, pentru categoriile cuprinde în permisul anulat  

x x 

4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la 
examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere 

x x 

CAP. 4. Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor , 
autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie 
pentru probe  

x x 

1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi 
remorcilor 

x x 

a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500  
kg inclusiv 

63 x 

b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 
750 kg inclusiv şi 3.500 kg inclusiv 

x x 

c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 
3.500 kg 

152 x 

2. Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor 
neînmatriculate permanent sau temporar 

9 x 

3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor 433 x 

CAP. 41. Taxa pentru furnizare date x x 

Înregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea unor date 
din Registrul Naţional de Evidenta a persoanelor, precum si din Registrul 
Naţional de Evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de 
înmatriculare si din registrele judeţene si al municipiului Bucureşti de 
evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare 

5 5 

CAP. 5. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor 
dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 

x x 

  
 
                          Preşedinte de şedinţă                                    Contrasemnează 
                                          Consilier                      Secretar general, 
                                                                                                       Jr. Mihet Ramona 


