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ROMÂNIA             

JUDEŢUL SĂLAJ                     

COMUNA CRASNA               

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA Nr.19. 
Din data de 25.04.2019. 

privind indexarea cu rata inflației a nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor 

locale și a altor taxe asimilate acestora, amenzilor pentru anul fiscal 2020 

 

Consiliul local al comunei Crasna; 

Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului cu nr.4135/18.04.2019, raportul compartimentului de 

impozite şi taxe locale cu nr.4136/18.04.2019 și avizul comisiei de specialitate; 

-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

- prevederile art.7 alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind codul civil, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

art.761 alin.(2) și (3) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificări şi 

completări ulterioare; 

  - prevederile  art.1, art.2 alin.(1) lit.h), art.491 alin.(1) și (2) din Titlul IX – Impozite  şi 

Taxe Locale , din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile şi completările 

ulterioare; 

- prevederile art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 

- prevederile art.36 alin.(2) lit.”b”, alin.(4) lit.”c” din Legea 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată cu modificarile şi completările ulterioare, 

 În temeiul art.45 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art.1. Începând cu anul fiscal 2020, se indexează cu rata inflației în procent de 4,6%  

nivelul valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, 

amenzilor, datorate de contribuabili, persoane fizice și juridice, conform anexei, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei şi aparatul 

de specialitate al primarului. 

Art.3. Prezenta se comunică cu: 

- Instituţia prefectului judeţului Sălaj; 

- Primarul comunei Crasna; 

- Compartiment buget -contabilitate; 

- Compartiment impozite şi taxe locale; 

- Site – ul www.primariacrasna.ro; 

- Dosar Hotărâri. 

  

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ 

    Ozsvath Ilona                       Secretarul comunei Crasna, 
                                              Lazar Veturia.

http://www.primariacrasna.ro/
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ROMÂNIA                                Anexa  

JUDEŢUL SĂLAJ                   la HCL nr.19. 

COMUNA CRASNA                            din data de 25.04.2019. 

CONSILIUL LOCAL 

TABLOUL 

Cuprinzând valorile impozabile, impozitele, taxele locale și a alte taxe asimilate acestora, amenzile aplicabile 

începând cu anul fiscal 2020 

 
I. CODUL FISCAL - TITLUL IX - Impozite şi taxe locale 

CAPITOLUL II – IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI 

 

1. Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru acea clădire, exceptând cazul în 

care codul fiscal si hotararea de stabilire a impozitelor locale nu prevede altfel.  

2. Incepand cu anul 2016 impozitul/taxa pe clădiri se calculeaza diferit in functie de scopul in care e utilizata acea clădire, fiind 

definite trei categorii, astfel:  

• clădire rezidenţială - construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile 

necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii; 

 • clădire nerezidenţială - orice clădire care nu este rezidenţială; 

 • clădire cu destinaţie mixtă - clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial;  

3. Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în 

administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă 

sarcina fiscal a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare 

impozitului pe clădiri. 
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IMPOZITUL SI TAXA PE CLĂDIRI IN CAZUL CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE 

Impozitul/taxa pe clădiri în cazul clădirilor rezidentiale se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% pentru persoanele fizice, 

respectiv 0.1%,pentru persoanee juridice, asupra valorii impozabile a clădirii.  

 

 

 

Tipul clădirii 

VALORILE IMPOZABILE în cazul clădirilor rezidențiale 

deținute de persoane fizice (Art. 457 alin. (1)) 

Cu instalaţii de apă, 

canalizare, electrice şi 

încălzire (condiţii 

cumulative) 

Fără instalaţii de apă, canalizare, 

electrice sau încălzire 

        2019                      Nivelurile 

indexate cu 

4.6% pentru 

anul 2020  

- lei/an- 

2019                              Nivelurile 

indexate cu 

4.6% pentru 

anul 2020  

- lei/an- 

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din 

cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui 

tratament termic şi/sau chimic 

1013  1059.60 608 635.97 

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din 

cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse 

unui tratament termic şi/sau chimic 

304  317.98 200  212.34 

C. Clădire - anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori 

din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma 

unui tratament termic şi/sau chimic 

203 212.34 175  185.14 

D. Clădire - anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, 

din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale 

nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 

127  132.84 75  79.50 

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 
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F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi 

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

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

prevăzute la lit. A - D 

50% din 

suma care s-

ar aplica 

clădirii 

 50% din suma 

care s-ar aplica 

clădirii 

 

 (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 cea mai mare corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare. 

(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. 

(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. 

(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: 

Coeficienţii de corecţie în cazul impozitului pe clădiri în funcţie de zona în care este situată clădirea sunt următorii (CRASNA fiind 

localitate de rangul IV, satele Marin, Huseni Ratin rangul V) 

Nr. 

Crt. 
Localitatea Zona în cadrul localităţi 

Coeficient de corecţie 

IV V 

1. Crasna  A 1,10 - 

2. Crasna  B 1,05 - 

3. Ratin, Huseni, Marin A - 1,05 

4. Ratin, Huseni, Marin B - 1,00 

Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează: 

 a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;  

b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 si 100 de ani, inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de 

referinţă;  

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

referinţă.  

În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, 

astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea 

complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea cerinţei fundamentale 

de rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după 

caz, alte lucrări de intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale 

aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, creşterea performanţei energetice şi a calităţii arhitectural-ambientale şi 



Intern 

 

 

 

funcţionale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii 

creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor  

 

IMPOZITUL SI TAXA PE CLĂDIRI IN CAZUL CLĂDIRILOR NEREZIDENȚIALE 

 Impozitul/taxa pe clădiri în cazul clădirilor nerezidentiale se calculează prin aplicarea unei cote de 0.5 % pentru persoanele 

fizice, respectiv 1%pentru persoanele juridice asupra valorii impozabile a clădirii. 

CAPITOLUL III – IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII 

Art. 465. - (2) 

Zona în cadrul 

localităţii  

  Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi 

- lei/ha -  

 2019 Nivelurile indexate cu 4,6 

pentru anul 2020 - lei/an- 
2019 Nivelurile indexate cu 4,6% 

pentru anul 2020 - lei/an-  
IV V  

A  931 974 745 755 

B  745 779 559 585 

C  559 585 372 389 

D  365 382 185 194 
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 (5) Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în următorul tabel: 

Rangul localităţii  Coeficientul de corecţie 

IV – Crasna  1,10 

V- Ratin, Huseni, Marin 1 

(6) Ca excepţie de la prevederile alin. (2) - (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 INTRAVILAN 

- ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII - 

Art.465.(4)  

Nr. 

crt.  

Zona 

Categoria de 

folosinţă  

A  Nivelurile 

indexate cu 

4,6% pentru 

anul 2020 - 

lei/an- 

B  Nivelurile 

indexate cu 

4,6% 

pentru anul 

2020 - 

lei/an- 

C  Nivelurile 

indexate cu 4,6% 

pentru anul 2020 - 

lei/an- 

D  Nivelurile 

indexate cu 4,6% 

pentru anul 2020 - 

lei/an- 

  2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

1  Teren arabil 28 29 21 22 19 20 15 16 

2  Păşune 21 22 19 20 15 16 13 14 

3  Fâneaţă 21 22 19 20 15 16 13 14 

4  Vie 47 49 35 37 28 29 19 20 

5  Livadă 54 56 47 49 35 37 28 29 

6  Pădure sau alt 

teren cu vegetaţie 

forestieră 

28 29 21 22 19 20 0 0 

7  Teren cu ape 15 16 13 14 8 8 0 0 

8  Teren neproductiv 0  0 0 0  0 0 
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IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN 

(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): 
Nr. 

crt.  

Categoria de folosinţă  Impozit 

(lei)  

  2019 Nivelurile indexate cu 4,6% pentru anul 

2020 - lei/an- 

1  Teren cu construcţii 22 23 

2  Teren arabil 43 45 

3  Păşune 20 21 

4  Fâneaţă 20 21 

5  Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 49 51 

5.1  Vie până la intrarea pe rod 0 0 

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

6.1 

49 51 

6.1  Livadă până la intrarea pe rod 0 0 

7  Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu 

excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1 

8 8 

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

cu rol de protecţie 

0 0 

8  Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări 

piscicole 

1 1 

8.1  Teren cu amenajări piscicole 26 27 

9  Teren neproductiv   

 1 m²=0,0001 ha 

 Coeficienţii de corecţie sunt cei prevăzuţi în tabelul de mai jos: 

Zona 
Coeficienţii de corecţie 

Rangul IV Crasna Rangul V: Ratin, Huseni, Marin 

    A 1,10 1,05 

B 1,05 1 

C 1 0,95 

unsaved://LexNavigator.htm/#457


Intern 

 

 

 

D 0,95 0,90 

   

CAPITOLUL IV – IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

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

în prezentul capitol. 

(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: 

Nr. 

crt.  

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică  Lei/200 cm3 sau 

fracţiune din aceasta  

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

  2019 Nivelurile 

indexate cu 

4,6% pentru 

anul 2020 - 

lei/an- 

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

inclusiv 

8 8 

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

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

4  Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv 72 75 

5  Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv 144 151 

6  Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 290 303 

7  Autobuze, autocare, microbuze 24 25 

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

9  Tractoare înmatriculate 18 19 

II. Vehicule înregistrate    

1  Vehicule cu capacitate cilindrică lei/200 cm3  

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 50 lei/an  52 lei/an 

(3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 90%. 

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

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

impozitul pe mijlocul de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

Masa totală maximă autorizată  

 2019 2020 

a. Până la 1 tonă, inclusiv 9 9 

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 34 

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 52 53 

d. Peste 5 tone 64 65 

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR 

ART. 474 ALIN. (1) TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE 

URBANISM, IN MEDIU RURAL 

NIVELURILE 

STABILITE PENTRU 

ANUL 2019 

Nivelurile indexate cu 

4,6% pentru anul 2020 

- lei/an- 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism Taxa (lei) 

a) Până la 150 m2 inclusiv 2,5 2.6 

b) Între 151 şi 250 m2 inclusiv 3 3 

c) Între 251 şi 500 m2 inclusiv 4 4 

d) Între 501 şi 750 m2 inclusiv 5 5 

e) Între 751 şi 1.000 m2 inclusiv 6 6 

f) Peste 1.000 m2 7+ 0,005 lei/m2 pentru fiecare m2 care 

depăşeşte 1.000 m2 

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

autorizaţiei iniţiale. 

(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi 

amenajarea teritoriului, de către primari judeţean se stabileşte în sumă de 

15 16 

(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. 

(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. 
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(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 avizului; 

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; 

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.  

(8) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a 

autorizaţiei iniţiale. 

(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. 

(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 de 15 lei. 

(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. 

(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. 

(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. 

(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  8 lei, inclusiv, pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie. 
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(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  14 lei, pentru fiecare racord. 

(16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se stabileşte de către consiliile locale în sumă de 9 lei.  

  Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi  

Art. 475. 

(1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare se stabileşte la 21 lei.  

(2) Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din 

sectorul agricol este de 31 lei.  

(3) Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 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 în a cărui rază administrativ - teritorială se desfăşoară activitatea, o taxă pentru 

eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în funcţie de suprafaţa aferentă 

activităţilor respective, în sumă de:  

2018 Nivelurile indexate cu 4,6% pentru anul 2020 - lei/an- 

a) 203 lei, pentru o suprafaţă de până la 500 m2, 

inclusiv; 

b) 1000lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2. 

a) 212lei, pentru o suprafaţă de până la 500 m2, inclusiv; 

b) 1060 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2. 

 

 

CAPITOLUL VI  

 TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 

Specificaţie 

Nivel stabilit 

pentru anul 

2019  

Nivelurile indexate cu 4,6%  

pentru anul 2020 - lei/an- 

Art.477 alin. (5)-Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate 3% 3% 

Art. 478 alin. (2) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 

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

activitate economică. 

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

reclamă şi publicitate. 

 

 

32  lei/m²  

 

23 lei/m²  

 

 

33  lei/m²  

 

24lei/m² 

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE 

Art. 481 alin. (2)  

Impozitul pe spectacole 
COTELE STABILITE PENTRU ANUL 2020 
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a) în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, 

operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la 

cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau 

internațională 

2% 

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

CAPITOLUL  VIII – SANCȚIUNI  

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE  

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

LIMITELE  STABILITE  

PENTRU ANUL 2019 

- Lei-  

Nivelurile indexate cu 

4,6% pentru anul 2020 - 

lei/an- 

 lit. a) se sancționează cu amendă 71-283 74-296 

 lit. b) se sancționează cu amendă 283-705 296-737 

(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. 

329-1599 

 

344-1673 

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 283-1134 296-1186 

 Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancționează cu amendă 1131-2820 1183-2950 

 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 

1317-6394 

 

1378-6688 

 

 

 
 


