
 

A N U N Ţ 

 

   În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenta  decizională, republicată, Primarul comunei Bărcăneşti , judeţul 
Prahova aduce la cunoştinţă publică faptul că a iniţiat: Proiect de hotărâre   nr. 
20/19.03.2020 privind  privind  indexarea impozitelor și taxelor locale , 
precum și a taxelor speciale, pentru anul 2021. 
          Persoanele fizice sau juridice pot depune în scris  propuneri, sugestii sau 
opinii cu valoare de recomandare cu privire la  Proiectul de hotarâre sus-
menţionat, până la data de 14.04.2020,ora 14,00 , la secretarul general al  
comunei Bărcăneşti. 

 Proiectul de hotarâre , însoţit de  referatul de aprobare și raportul de 

specialitate  poate fi consultat pe site-ul Primăriei Comunei Bărcăneşti sectiunea 

Consiliul Local și la eticheta MOL-subeticheta Hotarari ale autoritatii 

deliberative-proiecte HCL. 

 

                    P R I M AR,                                         Secretar general al comunei , 

 Valeriu  Lupu                                                  Nicoleta Savu 

 

 

 

 

 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

PRIMARIA  COMUNEI     B Ă R C Ă N E Ş T I 

Nr.10925 / 19.03.2020 

 

 



Nr.20/18.03.2020 

 
 

 P R O I E C T    D E      H  O T Ă R Â R E 
privind  indexarea impozitelor și taxelor locale , precum și a taxelor speciale, 

pentru anul 2021 
 
 

Ȋn conformitate cu prevederile art.1  si art.2 alin.(1) lit.h), art.491  alin.(1) 
si (2), de art. 493 alin. (7) ale Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal – Titlul IX 
“Impozite şi taxe locale”, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând ȋn considerare prevederile art. 9, pct. 3 din Carta europeana a 
autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 noiembrie 1985 şi ratificată prin 
Legea nr. 199/1997; 
 Având în vedere prevederile art. 5, alin. (1), lit. “a”, art. 27 şi art. 30 din 
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul prevederilor  art.87 alin.3, art.129  alin.(2) lit b) , alin.(4) lit.c) 
din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Potrivit Hotărârii Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor 
Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Ȋn conformitate cu prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de 
Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare; 

Potrivit prevederilor  art.5 alin.1 lit.a) și alin.(2), art.16 alin.(2), art. 20 
alin.(1) lit.b), art.27 și art.30 ale Legii nr.273/2006 privind Finanţele Publice 
Locale, cu modificările şi completările ulterioare ; 
 Luând ȋn considerare: 
- Comunicatul Institutului Național de Statistică nr.15/14 ianuarie 2020, 
conform căruia rata inflației pentru anul 2019 este 3,8%; 
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei  Bărcăneşti nr. 60/2019 privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020; 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

B Ă R C Ă N E Ş T I 

 

 



- Referatul  de aprobare  nr. 10781/ 18.03.2020  al Primarului comunei 
Bărcăneşti pentru susținerea  Proiectului  de hotărâre privind indexarea 
impozitelor și taxelor locale , precum și a taxelor speciale, pentru anul 2021   ; 

 - Raportul  de specialitate al compartimentelor  de resort  din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului nominalizate în vederea  analizării și întocmirii 
raportului la Proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor 
locale , precum și a taxelor speciale, pentru anul 2021     ; 

--  AAvviizzeellee  ccoommiissiiiilloorr  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  nnrr......................................ddiinn  ccaaddrruull  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  

ccoommuunneeii  BBăărrccăănneeșșttii  ;;    

--  AAvviizzuull  sseeccrreettaarruulluuii  ggeenneerraall  aall  UUAATT  ccoommuunnaa  BBăărrccăănneeșșttii  nnrr............................  ddiinn  ..........................  ;; 
  

 Ȋn temeiul prevederilor art.139 alin. (3)  lit. c) şi art.196 alin.(1) lit.a) din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 
Consiliul Local al comunei Bărcăneşti ,judeţul Prahova adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE : 
 

Art. 1 .Aprobă indexarea cu rata inflației de 3,8% a impozitelor şi taxelor 
locale precum şi a taxelor speciale care constau ȋntr-o anumită sumă ȋn lei sau 
care sunt stabilite pe baza unei anumite sume ȋn lei, precum şi limitele 
amenzilor prevăzute la art.493 alin.(3) şi (5) din Legea 227/2015 cu modificările 
şi completările ulterioare, pentru anul 2021, conform Anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 .Prezenta hotărâre intră ȋn vigoare la data de 01.01.2021 şi va sta la 
baza Hotărârii Consiliului Local privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
pentru anul 2021. 

Art. 3 . (1) Serviciul Financiar Contabil din cadrul Primăriei Comunei  
Bărcăneşti, judetul Prahova va aduce la ȋndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
 (2) Secretarul general al comunei Bărcăneşti va aduce la cunostiinţa celor 
interesaţi prevederile prezentei hotărâri. 
 

 
 

INIŢIATOR : 
PRIMAR, 

Valeriu Lupu  
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ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA BARCANESTI 

PRIMAR 

Com.Bărcănești, str. Crinilor, nr. 108 

Tel./fax 0244276595; 0244276595 

Mail: primaria_barcanesti@yahoo.com 

                    NR.    10865       /  19.03.2020 

 

 

 

R  E  F  E  R  A  T   DE   A  P  R  O  B  A  R  E 

 

pentru sustinerea ,, Proiectului de hotarare  privind aprobarea incheierii contractului de 

cofinanţare pentru executarea obiectivului de investiţii „Extinderea reţelei electrice de 

distribuţie în vederea alimentarii cu energie electrică a locuinţelor situate în  localitatea 

Bărcăneşti, strada Daliei, Judeţul Prahova” 

 

     Subsemnatul VALERIU  LUPU, Primarul  comunei Bărcăneşti, în baza OUG nr. 57/ 

2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii 

123/2012 a energiei electrice şi gazelor naturale ,cu completările şi modificările 

ulterioare , a Ordinului preşedintelui ANRE nr. 36/2019  privind aprobarea 

Metodologiei pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea 

localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi a Legii nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu completările şi modificările ulterioare, 

pentru susţinerea proiectului de hotărâre mai sus enunţat, prezint următoarele: 

-Pe strada Daliei din  satul Bărcăneşti exista reţea de distribuţie a energiei electrice 

numai până la intersecţia acesteia cu strada Liliacului. În urma desmembrarii fostului 

SMA Bărcăneşti familia Pitiu a cumpărat teren şi clădire pe care a transformat-o în 

locuinţă, proprietar fiind Pitiu Gabrielcu  cu domiciliul în comună Bărcăneşti, sat 

Bărcăneşti, str. Daliei nr.vechi 359   ( nr. nou 3) şi a rămas un lot, situat în str. Daliei nr 

vechi 359, (nr nou 1) în proprietatea D.lui Pitiu Mihai, domiciliat în municipiul Ploieşti , 

str. Spătarul Nicolae Milescu, nr. 9A, bl. 102 E,ap 1, judeţul Prahova. Locuinţa  este  

alimentată cu energie electrică din instalaţia interioară a Domnului  Petru Roman, care i-

a impus familiei Pitiu Gabriel  să- şi rezolve problema alimentării locuinţei cu energie 

electrică. 

-In conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 123/2012 a energiei şi gazelor naturale, cu 

completările şi modificările ulterioare, aceştia au solicitat Primăriei Comunei Bărcăneşti, 

prin cererile nr 101962019 şi 10484/2019, să găsească o soluţie tehnică prin care să 

extindă reţeaua de distribuţie a energiei electrice până în punctul de branşare a 

locuinţelor.  

mailto:primaria_barcanesti@yahoo.com
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           In acest sens, compartimentele de resort din subordinea primarului au întocmit 

documentele prevăzute de lege şi împreună cu specialiştii SDEE Muntenia – 

Departamentul Acces la Reţea au făcut identificarea soluţiei şi au marcat acostamentul 

străzii, proprietate publică a comunei , iar aceştia din urmă au întocmit un Studiu de 

Fezabilitate ,, Extinderea reţelei electrice de distribuţie în vederea alimentarii cu energie 

electrică a locuinţelor situate în localitatea Bărcăneşti , strada Daliei, judeţul Prahova’’ 

              Precizez faptul că  potrivit  legislaţiei  enunţata în vigoare, aceasta investiţie se 

poate  finanţa  în cote de ½ contribuţia  operatorului de distribuţie concesionar şi cota de 

½ contribuția comunei Bărcăneşti. 

             Ca urmare a celor prezentate, necesitatea şi oportunitatea  cofinanţării 

obiectivului de investiţie rezulta din obligaţia autorităţilor locale de a crea condiţii de 

distribuţie a energiei electrice către consumatorii neracordaţi, dar şi disponibilitatea 

SDEE Muntenia de a susţine cu o cotă de 1/2 din  costuri  pentru realizarea investiţiei.   

            Din Devizul General al investiţiei rezultă că, valoarea totală a  acesteia  este de    

97 .944,29 lei, fară TVA,din care C+M este de  62. 570,18 lei,fără TVA, respectiv 

comună Bărcăneşti va participa la finanţarea lucrărilor cu suma de 48 972,14 lei, fără 

TVA.  

           Faţă de cele mai sus arătate propun următoarele: 

 

1.Aprobarea coparticipării UAT Comuna Bărcănești la realizarea obiectivului de 

investiții “Extinderea reţelei electrice de distribuţie în vederea alimentarii cu energie 

electrică a locuinţelor situate în  localitatea Bărcăneşti, strada Daliei, Judeţul Prahova”; 

 

2.Aprobarea  incheierii contractului de cofinanţare pentru executarea obiectivului de 

investiţii „Extinderea reţelei electrice de distribuţie în vederea alimentarii cu energie 

electrică a locuinţelor situate în  localitatea Bărcăneşti, strada Daliei, Judeţul Prahova” 

cu SDEE Ploiești; 

 

3.Împuternicirea Primarului Comunei Bărcăneşti să semneze Contractul de Cofinanţare 

a lucrărilor de investiţii necesare pentru extinderea reţelei electrice de distribuţie, anexat; 

 

4.Ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii care se va adopta să cadă în sarcina 

Primarului Comunei Bărcăneşti şi a compartimentelor de resort din subordinea sa; 

În speranţa obţinerii aprobării, vă mulţumesc anticipat ! 

 

PRIMAR, 

VALERIU  LUPU 
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  Anexa  la Proiect H.C.L.Bărcănești  nr.20/18.03.2020 
                                        (tabelul nr.1) 

a) Impozitul şi taxa pe clădiri 

 

- impozitul pe clădiri ȋn cazul persoanelor fizice 

 

1. Impozitul pe clădirile rezidenţiale şi clădirile anexă ȋn cazul persoanelor fizice se calculează prin aplicarea cotei de 0,20% 

asupra valorii impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită desfasurata a clădirii, determinată potrivit tabelului nr.1:  
 

Tabelul nr.1 

 

VALORILE IMPOZABILE 

pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, 

ȋn cazul persoanelor fizice 

  

 

 

Felul clădirilor şi al altor construcţii 

impozabile 

NIVELURILE PENTRU  ANUL 2020 

conform HCL 60/2019 

NIVELURILE PENTRU  ANUL 2021 indexate cu 

rata inflaţiei 3,8% 
Valoarea impozabilă 

- lei/m² - 

Valoarea impozabilă 

- lei/m² - 
Clădire cu instalaţii,  

de apă, canalizare 

electrică şi încălzire 

(condiţii cumulative) 

Clădire fără 

instalaţii  de apă, 

canalizare electrice 

sau de încălzire  

Clădire cu instalaţii,  de apă, 

canalizare electrică şi 

încălzire (condiţii 

cumulative) 

Clădire fără instalaţii  de 

apă, canalizare electrice sau 

de încălzire  

0 1 2 3 4 5 

A. 

Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi  

exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte 

materiale rezultate ȋn urma unui tratament termic 

şi/sau chimic                                              

1046,00 627,60 1085,75 651.45 

B. 

Clădire cu peretii exteriori din lemn, din piatră 

naturală, din caramidă nearsă, din vălătuci sau din 

orice alte materiale nesupuse unui tratament termic 

şi/sau chimic 

313,80 209,20 325,72 217.15 

C. 

Clădire -anexa cu cadre din beton armat cu pereti 

exteriori din caramida arsa sau din orice alte 

materiale rezultate in urma unui tratament termic 

si/sau chimic 

209,20 183,05 217,15 190,01 



  

2 

D. 

Clădire -anexa cu peretii exteriori din lemn, din 

piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci 

sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament 

termic si/sau chimic 

130,75 78,45 135,72 81,43 

E. 

In cazul contribuabilului care detine la aceeasi 

adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol 

si/sau la mansarda, utilizate ca locuinta, in oricare 

dintre tipurile de cladiri prevazute 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. 

In cazul contribuabilului care detine la aceeasi 

adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol 

si/sau la mansarda, utilizate in alte scopuri decat cel 

de locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri 

prevazute 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     

2. 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.  

3. Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea 

valorii determinate conform normei cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:  

        

 
Zona în cadrul 

localităţii 
Rangul localităţii 

         IV       V 

 A     1,10    1,05 

Intreaga Comuna Bărcăneşti cu satele componente (Bărcăneşti, Tătărani, Româneşti, Ghighiu şi Puşcaşi) este situată ȋn zona A. Nu 

există nici un fel de altă delimitare zonală printr-o hotărâre a Consiliului Local. 

4.  În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligaţia să depună o declaraţie la 

organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează 

impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. În cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este 

transmis în cursul unui an fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 31 

decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează. Nerespectarea acestor termene de declarare se sancţionează cu o taxă 

ce reprezintă declarare peste termen ȋn sumă de 78 lei (faţă de 75 lei ȋn anul 2020) pentru persoane fizice şi 311 lei (faţă de 300 lei 

ȋn anul 2020) persoane juridice. 



  

1 

    Anexa referat aprobare nr.10781/18.03.2020 
                                        (tabelul nr.1) 

  

a) Impozitul şi taxa pe clădiri 

 

- impozitul pe clădiri ȋn cazul persoanelor fizice 

 

1. Impozitul pe clădirile rezidenţiale şi clădirile anexă ȋn cazul persoanelor fizice se calculează prin aplicarea cotei de 0,20% 

asupra valorii impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită desfasurata a clădirii, determinată potrivit tabelului nr.1:  
 

Tabelul nr.1 

 

VALORILE IMPOZABILE 

pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, 

ȋn cazul persoanelor fizice 

  

 

 

Felul clădirilor şi al altor construcţii 

impozabile 

NIVELURILE PENTRU  ANUL 2020 

conform HCL 60/2019 

NIVELURILE PENTRU  ANUL 2021 indexate cu 

rata inflaţiei 3,8% 
Valoarea impozabilă 

- lei/m² - 

Valoarea impozabilă 

- lei/m² - 
Clădire cu instalaţii,  

de apă, canalizare 

electrică şi încălzire 

(condiţii cumulative) 

Clădire fără 

instalaţii  de apă, 

canalizare electrice 

sau de încălzire  

Clădire cu instalaţii,  de apă, 

canalizare electrică şi 

încălzire (condiţii 

cumulative) 

Clădire fără instalaţii  de 

apă, canalizare electrice sau 

de încălzire  

0 1 2 3 4 5 

A. 

Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi  

exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte 

materiale rezultate ȋn urma unui tratament termic 

şi/sau chimic                                              

1046,00 627,60 1085,75 651.45 

B. 

Clădire cu peretii exteriori din lemn, din piatră 

naturală, din caramidă nearsă, din vălătuci sau din 

orice alte materiale nesupuse unui tratament termic 

şi/sau chimic 

313,80 209,20 325,72 217.15 

C. 

Clădire -anexa cu cadre din beton armat cu pereti 

exteriori din caramida arsa sau din orice alte 

materiale rezultate in urma unui tratament termic 

si/sau chimic 

209,20 183,05 217,15 190,01 
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D. 

Clădire -anexa cu peretii exteriori din lemn, din 

piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci 

sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament 

termic si/sau chimic 

130,75 78,45 135,72 81,43 

E. 

In cazul contribuabilului care detine la aceeasi 

adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol 

si/sau la mansarda, utilizate ca locuinta, in oricare 

dintre tipurile de cladiri prevazute 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. 

In cazul contribuabilului care detine la aceeasi 

adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol 

si/sau la mansarda, utilizate in alte scopuri decat cel 

de locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri 

prevazute 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     

2. 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.  

3. Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea 

valorii determinate conform normei cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:  

        

 
Zona în cadrul 

localităţii 
Rangul localităţii 

         IV       V 

 A     1,10    1,05 

Intreaga Comuna Bărcăneşti cu satele componente (Bărcăneşti, Tătărani, Româneşti, Ghighiu şi Puşcaşi) este situată ȋn zona A. Nu 

există nici un fel de altă delimitare zonală printr-o hotărâre a Consiliului Local. 

4.  În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligaţia să depună o declaraţie la 

organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează 

impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. În cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este 

transmis în cursul unui an fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 31 

decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează. Nerespectarea acestor termene de declarare se sancţionează cu o taxă 

ce reprezintă declarare peste termen ȋn sumă de 78 lei (faţă de 75 lei ȋn anul 2020) pentru persoane fizice şi 311 lei (faţă de 300 lei 

ȋn anul 2020) persoane juridice. 
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                                  (tabelele nr.2, 3, 4, 5, 6, 7) 

b) Impozitul şi taxa pe teren 

 

- impozitul si taxa pe teren in cazul persoanelor fizice 

 În cazul unui teren amplasat în intravilan, ȋnregistrat ȋn 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  

tabelul nr.2:  

Tabelul nr.2 

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

ȋn cazul persoanelor fizice 

-lei / ha - 

Zona în cadrul 

localităţii 

Nivelurile pentru anul 2020 conform HCL 60/2019 Nivelurile pentru anul 2021 indexate cu rata inflaţiei 3,8% 

 Rang              IV                                         V   Rang             IV                                        V 

A                     1517                                        1360                    1575                                       1412 

 

 În cazul unui teren amplasat în intravilan, ȋnregistrat ȋn 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 in tabelul nr. 3:  

 
                                                                                                                                                                                         Tabelul nr.3 

IMPOZITUL/TAXA  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN  

-ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINȚĂ DECȂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCȚII- 

ȋn cazul persoanelor fizice  

  - lei / ha - 

Zona   /           

 Categorie 

de folosinta 

Nivelurile pentru anul 2020 conform HCL 

60/2019 
Nivelurile pentru anul 2021 indexate cu rata inflaţiei 3,8% 

Zona A Zona A 
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0 1 2 

Teren arabil 29 30 

Păşune 22 23 

Fâneaţa 22 23 

Vie 48 50 

Livada 55 57 

Pădure sau alt teren 

cu vegetaţie forestieră 
29 30 

Teren cu ape 16 17 

Drumuri si cai ferate 0 0 

Teren neproductiv 0 0 

Suma stabilită, corespunzătoare tabelului se ȋnmulţeşte cu coeficientul de corecţie pentru fiecare rang de localitate astfel: 

Rangul Localităţii Coeficientul de Corecţie 

IV (Reşedinţa de Comuna) 1,10 

V (Sate componente) 1,00 

Ȋntreaga Comuna Bărcăneşti cu satele componente (Bărcăneşti, Tătărani, Româneşti, Ghighiu şi Puşcaşi)  este situată ȋn zona A. Nu 

există nici un fel de altă delimitare zonală printr-o hotărâre a Consiliului Local, astfel suprafeţele de teren situate ȋn Intravilanul Comunei 

se calculează pe ranguri de localităţi şi zone (respectiv zona A) iar suprafeţele de teren situate ȋn Extravilan pe ranguri de localităţi şi 

clasa de calitate I. 

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 tabelul nr.4: 

 
                                                                                                                                                                                               Tabelul nr.4 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ȊN EXTRAVILAN 

ȋn cazul persoanelor fizice 

-lei / ha- 

Nr.crt. 
Categorie de folosinţă/ Zona 

 

Nivelurile pentru anul 

2020 conform HCL 

60/2019 

Nivelurile pentru anul 2021 indexate cu rata inflaţiei 3,8% 

A A 
0 1 2 3 
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1. Teren cu constructii   32 33 

2. Arabil 52 54 

3. Pasune 29 30 

4. Faneata 29 30 

5. Vie pe rod, alta decat cea prevazuta 

la nr.5.1. 
58 60 

5.1. Vie pana la intrarea pe rod  0 0 

6. Livada pe rod, alta decat cea 

prevazuta la nr.6.1. 
58 60 

6.1. Livada pana la intrarea pe rod 0 0 

7. Padure sau alt teren cu vegetatie 

forestiera, cu exceptia celui prevazut 

la 7.1.   
17 18 

7.1. Padure in varsta de pana la 20 de ani 

si padure cu rolde protectie 
0 0 

8. Teren cu apa, altul decat cel cu 

amenajari piscicole 
1 1 

8.1. Teren cu amenajari piscicole 27 28 

9. Drumuri si cai ferate 0 0 

10. Teren neproductiv 0 0 

        Suma stabilită, corespunzătoare tabelului se ȋnmulţeşte cu coeficientul de corecţie pentru fiecare rang de localitate astfel: 

Rangul Localităţii Coeficientul de Corecţie 

IV (Reşedinţa de Comuna) 1,10 

V (Sate componente) 1,00 

Ȋntreaga Comuna Bărcăneşti cu satele componente (Bărcăneşti, Tătărani, Româneşti, Ghighiu şi Puşcaşi)  este situată ȋn zona A. Nu 

există nici un fel de altă delimitare zonală printr-o hotărâre a Consiliului Local, astfel suprafeţele de teren situate ȋn Intravilanul Comunei 

se calculează pe ranguri de localităţi şi zone (respectiv zona A) iar suprafeţele de teren situate ȋn Extravilan pe ranguri de localităţi şi 

clasa de calitate I. 

- Impozitul şi taxa pe teren ȋn cazul persoanelor juridice 

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 

tabelul nr.5:  
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                                                                                                                                                                                                      Tabelul nr.5 
IMPOZITUL/TAXA  PE  TERENURILE AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCȚII 

ȋn cazul persoanelor juridice 

-lei / ha - 

Zona în cadrul 

localităţii 

 

Nivelurile pentru anul 2020 conform HCL 60/2019 

 

Nivelurile pentru anul 2021 indexate cu rata inflaţiei 3,8% 

Rang         IV V Rang          IV V 

A              1517                             1360              1575                              1412 

În cazul unui teren amplasat în intravilan, ȋnregistrat ȋn 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 din 

tabelul nr.6, exprimate în lei pe hectar: 

                                                                                                                                                   Tabelul nr.6 

IMPOZITUL/TAXA  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN  

-ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINȚĂ DECȂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCȚII- 

ȋn cazul persoanelor juridice 

  - lei / ha - 

Zona   /           

 Categorie 

de folosinţă 

Nivelurile pentru anul 2020 

conform HCL 60/2019 
Nivelurile pentru anul 2021 indexate cu rata inflaţiei 3,8% 

Zona A Zona A 
0 1 2 

Teren arabil 29 30 

Păşune 22 23 

Fâneaţa 22 23 

Vie 48 50 

Livada 55 57 

Pădure sau alt teren 

cu vegetaţie forestieră 
29 30 

Teren cu ape 16 17 

Drumuri si cai ferate 0 0 

Teren neproductiv 0 0 
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Suma stabilită, corespunzatoare tabelului se ȋnmulţeşte cu coeficientul de corecţie pentru fiecare rang de localitate astfel: 

Rangul Localitatii Coeficientul de Corecţie 

IV (Reşedinţa de Comuna) 1,10 

V (Sate componente) 1,00 

Intreaga Comuna Bărcăneşti cu satele componente (Bărcăneşti, Tătărani, Româneşti, Ghighiu şi Puşcaşi)  este situată ȋn zona A. Nu 

există nici un fel de altă delimitare zonală printr-o hotărâre a Consiliului Local, astfel suprafeţele de teren situate ȋn Intravilanul Comunei 

se calculează pe ranguri de localităţi şi zone (respectiv zona A) iar suprafeţele de teren situate ȋn Extravilan pe ranguri de localităţi şi 

clasa de calitate I.                     

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 tabelul nr.7: 

 
 

                                                                                                                                                                                              Tabelul nr.7 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ȊN EXTRAVILAN 

ȋn cazul persoanelor juridice 

-lei / ha- 

Nr.crt. 
Categorie de folosinţă/ Zona 

 

Nivelurile pentru anul 2020 

conform HCL 60/2019 

Nivelurile pentru anul 2021 indexate cu rata 

inflaţiei 3,8% 

Zona A Zona A 
0 1 2 3 

1. Teren cu construcţii   32 33 

2. Arabil 52 54 

3. Pasune 29 30 

4. Faneata 29 30 

5. Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr.5.1. 55 57 

5.1. Vie pana la intrarea pe rod  0 0 

6. Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr.6.1. 58 60 

6.1. Livada pana la intrarea pe rod 0 0 

7. 
Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu 

exceptia celui prevazut la 7.1.   
17 18 

7.1. 
Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu 

rolde protectie 
0 0 
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8. Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole 1 1 

8.1. Teren cu amenajari piscicole 27 28 

9. Drumuri si cai ferate 0 0 

10. Teren neproductiv 0 0 

Suma stabilită, corespunzătoare tabelului se ȋnmulţeşte cu coeficientul de corecţie pentru fiecare rang de localitate astfel: 

Rangul Localităţii Coeficientul de Corecţie 

IV (Reşedinţa de Comuna) 1,10 

        V (Sate componente) 1,00 

Ȋntreaga Comuna Bărcăneşti cu satele componente (Bărcăneşti, Tătărani, Româneşti, Ghighiu şi Puşcaşi)  este situată ȋn zona A. Nu 

există nici un fel de altă delimitare zonală printr-o hotărâre a Consiliului Local, astfel suprafeţele de teren situate ȋn Intravilanul Comunei 

se calculează pe ranguri de localităţi şi zone (respectiv zona A) iar suprafeţele de teren situate ȋn Extravilan pe ranguri de localităţi şi 

clasa de calitate I.  

În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la 

organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, şi datorează 

impozit pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în 

cursul unui an fiscal, acesta are obligaţia să depună o nouă declaraţie de scoatere din evidenţă la organul fiscal local în a cărui rază 

teritorială de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data ȋnstrăinării, impozitul fiind datorat de persoana care deţine 

dreptul de proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează. Dacă încadrarea 

terenului în funcţie de rangul localităţii şi zonă sau categoria de folosinţă a terenului se modifică în cursul unui an sau în cursul anului 

intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe teren, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de 

impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data modificării, 

impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. Nerespectarea acestor termene de 

declarare se sancţionează cu o taxă ce reprezintă declarare peste termen ȋn sumă de 78 lei (faţă de 75 lei ȋn anul 2020) pentru 

persoane fizice şi 311 lei (faţă de 300 lei ȋn anul 2020) persoane juridice. 
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                                  (tabelele nr.2, 3, 4, 5, 6, 7) 

b) Impozitul şi taxa pe teren 

 

- impozitul si taxa pe teren in cazul persoanelor fizice 

 În cazul unui teren amplasat în intravilan, ȋnregistrat ȋn 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  

tabelul nr.2:  

Tabelul nr.2 

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

ȋn cazul persoanelor fizice 

-lei / ha - 

Zona în cadrul 

localităţii 

Nivelurile pentru anul 2020 conform HCL 60/2019 
Nivelurile pentru anul 2021 indexate cu rata 

inflaţiei 3,8% 

 Rang              IV                                         V   Rang             IV                                        V 

A                     1517                                        1360                    1575                                       1412 

 

 În cazul unui teren amplasat în intravilan, ȋnregistrat ȋn 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 in tabelul nr. 3:  

 
 Tabelul nr.3 

IMPOZITUL/TAXA  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN  

-ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINȚĂ DECȂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCȚII- 

ȋn cazul persoanelor fizice  

  - lei / ha - 

Zona   /           

 Categorie 

de folosinta 

Nivelurile pentru anul 2020 conform HCL 

60/2019 

Nivelurile pentru anul 2021 indexate cu 

rata inflaţiei 3,8% 

Zona A Zona A 
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0 1 2 

Teren arabil 29 30 

Păşune 22 23 

Fâneaţa 22 23 

Vie 48 50 

Livada 55 57 

Pădure sau alt teren 

cu vegetaţie forestieră 
29 30 

Teren cu ape 16 17 

Drumuri si cai ferate 0 0 

Teren neproductiv 0 0 

Suma stabilită, corespunzătoare tabelului se ȋnmulţeşte cu coeficientul de corecţie pentru fiecare rang de localitate astfel: 

Rangul Localităţii Coeficientul de Corecţie 

IV (Reşedinţa de Comuna) 1,10 

V (Sate componente) 1,00 

Ȋntreaga Comuna Bărcăneşti cu satele componente (Bărcăneşti, Tătărani, Româneşti, Ghighiu şi Puşcaşi)  este situată ȋn zona A. Nu 

există nici un fel de altă delimitare zonală printr-o hotărâre a Consiliului Local, astfel suprafeţele de teren situate ȋn Intravilanul Comunei 

se calculează pe ranguri de localităţi şi zone (respectiv zona A) iar suprafeţele de teren situate ȋn Extravilan pe ranguri de localităţi şi 

clasa de calitate I. 

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 tabelul nr.4: 

 
Tabelul nr.4 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ȊN EXTRAVILAN 

ȋn cazul persoanelor fizice 

-lei / ha- 

Nr.crt. 
Categorie de folosinţă/ Zona 

 

Nivelurile pentru anul 

2020 conform HCL 

60/2019 

Nivelurile pentru anul 2021 indexate cu rata 

inflaţiei 3,8% 

A A 
0 1 2 3 
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1. Teren cu constructii   32 33 

2. Arabil 52 54 

3. Pasune 29 30 

4. Faneata 29 30 

5. Vie pe rod, alta decat cea prevazuta 

la nr.5.1. 
58 60 

5.1. Vie pana la intrarea pe rod  0 0 

6. Livada pe rod, alta decat cea 

prevazuta la nr.6.1. 
58 60 

6.1. Livada pana la intrarea pe rod 0 0 

7. Padure sau alt teren cu vegetatie 

forestiera, cu exceptia celui prevazut 

la 7.1.   
17 18 

7.1. Padure in varsta de pana la 20 de ani 

si padure cu rolde protectie 
0 0 

8. Teren cu apa, altul decat cel cu 

amenajari piscicole 
1 1 

8.1. Teren cu amenajari piscicole 27 28 

9. Drumuri si cai ferate 0 0 

10. Teren neproductiv 0 0 

        Suma stabilită, corespunzătoare tabelului se ȋnmulţeşte cu coeficientul de corecţie pentru fiecare rang de localitate astfel: 

Rangul Localităţii Coeficientul de Corecţie 

IV (Reşedinţa de Comuna) 1,10 

V (Sate componente) 1,00 

Ȋntreaga Comuna Bărcăneşti cu satele componente (Bărcăneşti, Tătărani, Româneşti, Ghighiu şi Puşcaşi)  este situată ȋn zona A. Nu 

există nici un fel de altă delimitare zonală printr-o hotărâre a Consiliului Local, astfel suprafeţele de teren situate ȋn Intravilanul Comunei 

se calculează pe ranguri de localităţi şi zone (respectiv zona A) iar suprafeţele de teren situate ȋn Extravilan pe ranguri de localităţi şi 

clasa de calitate I. 

- Impozitul şi taxa pe teren ȋn cazul persoanelor juridice 

 

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 
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următorul tabelul nr.5:  
 

Tabelul nr.5 
IMPOZITUL/TAXA  PE  TERENURILE AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCȚII 

ȋn cazul persoanelor juridice 

-lei / ha - 

Zona în cadrul 

localităţii 

 

Nivelurile pentru anul 2020 conform HCL 60/2019 

 

Nivelurile pentru anul 2021 indexate cu rata 

inflaţiei 3,8% 

Rang         IV V Rang          IV V 

A              1517                             1360              1575                              1412 

În cazul unui teren amplasat în intravilan, ȋnregistrat ȋn 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 din 

tabelul nr.6, exprimate în lei pe hectar: 

 
 Tabelul nr.6 

IMPOZITUL/TAXA  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN  

-ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINȚĂ DECȂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCȚII- 

ȋn cazul persoanelor juridice 

  - lei / ha - 

Zona   /           

 Categorie 

de folosinţă 

Nivelurile pentru anul 2020 

conform HCL 60/2019 

Nivelurile pentru anul 2021 indexate cu rata 

inflaţiei 3,8% 

Zona A Zona A 
0 1 2 

Teren arabil 29 30 

Păşune 22 23 

Fâneaţa 22 23 

Vie 48 50 

Livada 55 57 
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Pădure sau alt teren 

cu vegetaţie forestieră 
29 30 

Teren cu ape 16 17 

Drumuri si cai ferate 0 0 

Teren neproductiv 0 0 

Suma stabilită, corespunzatoare tabelului se ȋnmulţeşte cu coeficientul de corecţie pentru fiecare rang de localitate astfel: 

Rangul Localitatii Coeficientul de Corecţie 

IV (Reşedinţa de Comuna) 1,10 

V (Sate componente) 1,00 

Intreaga Comuna Bărcăneşti cu satele componente (Bărcăneşti, Tătărani, Româneşti, Ghighiu şi Puşcaşi)  este situată ȋn zona A. Nu 

există nici un fel de altă delimitare zonală printr-o hotărâre a Consiliului Local, astfel suprafeţele de teren situate ȋn Intravilanul Comunei 

se calculează pe ranguri de localităţi şi zone (respectiv zona A) iar suprafeţele de teren situate ȋn Extravilan pe ranguri de localităţi şi 

clasa de calitate I.                     

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 tabelul nr.7: 

 
 

Tabelul nr.7 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ȊN EXTRAVILAN 

ȋn cazul persoanelor juridice 

-lei / ha- 

Nr.crt. 
Categorie de folosinţă/ Zona 

 

Nivelurile pentru anul 2020 

conform HCL 60/2019 

Nivelurile pentru anul 2021 

indexate cu rata inflaţiei 3,8% 

Zona A Zona A 
0 1 2 3 

1. Teren cu construcţii   32 33 

2. Arabil 52 54 

3. Pasune 29 30 

4. Faneata 29 30 

5. Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr.5.1. 55 57 

5.1. Vie pana la intrarea pe rod  0 0 

6. Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr.6.1. 58 60 
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6.1. Livada pana la intrarea pe rod 0 0 

7. 
Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu 

exceptia celui prevazut la 7.1.   
17 18 

7.1. 
Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu 

rolde protectie 
0 0 

8. Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole 1 1 

8.1. Teren cu amenajari piscicole 27 28 

9. Drumuri si cai ferate 0 0 

10. Teren neproductiv 0 0 

Suma stabilită, corespunzătoare tabelului se ȋnmulţeşte cu coeficientul de corecţie pentru fiecare rang de localitate astfel: 

Rangul Localităţii Coeficientul de Corecţie 

IV (Reşedinţa de Comuna) 1,10 

V (Sate componente) 1,00 

Ȋntreaga Comuna Bărcăneşti cu satele componente (Bărcăneşti, Tătărani, Româneşti, Ghighiu şi Puşcaşi)  este situată ȋn zona A. Nu 

există nici un fel de altă delimitare zonală printr-o hotărâre a Consiliului Local, astfel suprafeţele de teren situate ȋn Intravilanul Comunei 

se calculează pe ranguri de localităţi şi zone (respectiv zona A) iar suprafeţele de teren situate ȋn Extravilan pe ranguri de localităţi şi 

clasa de calitate I.  

În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la 

organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, şi datorează 

impozit pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în 

cursul unui an fiscal, acesta are obligaţia să depună o nouă declaraţie de scoatere din evidenţă la organul fiscal local în a cărui rază 

teritorială de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data ȋnstrăinării, impozitul fiind datorat de persoana care deţine 

dreptul de proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează. Dacă încadrarea 

terenului în funcţie de rangul localităţii şi zonă sau categoria de folosinţă a terenului se modifică în cursul unui an sau în cursul anului 

intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe teren, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de 

impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data modificării, 

impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. Nerespectarea acestor termene de 

declarare se sancţionează cu o taxă ce reprezintă declarare peste termen ȋn sumă de 78 lei (faţă de 75 lei ȋn anul 2020) pentru 

persoane fizice şi 311 lei (faţă de 300 lei ȋn anul 2020) persoane juridice. 
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                                         tabelele nr.8, 9,10,11,12  

c) Impozitul pe mijloacele de transport 

 

- Impozitul pe mijloacele de transport pentru persoanele fizice si juridice: 

     1. În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, care sunt înregistrate sau înmatriculate, impozitul pe mijlocul de 

transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracţiune din 

aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul  nr.8. 
          Tabel nr.8 

Tipul mijlocului de transport 

NIVELURILE PENTRU  

ANUL 2020 conform HCL 

60/2019 

NIVELURILE PENTRU  ANUL 2021 

indexate cu rata inflaţiei 3,8% 

- lei / an / 200 cm³ sau  fracţiune  - - lei / an / 200 cm³ sau  fracţiune   

I. Vehicule inmatriculate 

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică 

de până la 1.600 cm
3
, inclusiv 

8,37 8,69 

Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 

1.600 cm
3
 

9,41 9,77 

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cmc si 2000 cm
3
 inclusiv 18,83 19,55 

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cmc si 2600 cm
3
 inclusiv 75,31 78,17 

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc si 3000 cm
3
 inclusiv 150,62 156,34 

Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cmc                                                       303,34 314,87 

Autobuze, autocare, microbuze 25,10 26,05 

Alte autovehicule 9um asa totala maxima autorizata de pana la 12 tone 

inclusiv                                   
31,38 32,57 

Tractoare inmatriculate                                          18,83 19,55 

II.  

1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică  x x 

   1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cmc 4,18 4,34 

   1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cmc 6,28 6,52 

2. Vehicule fară  capacitate cilindrică  evidenţiată 104,60 108,57 

 

2. Ȋn cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe 

mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevazută ȋn tabelul nr.9  
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Tabel nr.9 

 

 

 

Numărul de axe si greutatea brută ȋncărcată 

maximă admisă 

NIVELURILE PENTRU  ANUL 2020 

ȋn lei/an - conform HCL 60/2020 

NIVELURILE PENTRU  ANUL 2021 ȋn 

lei/an - indexate cu rata inflaţiei 3,8% 

Ax(e) motor(oare) 

cu sistem de 

suspensie 

pneumatică sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme de 

suspensie  pentru 

axele motoare 

Ax(e) motor(oare) cu 

sistem de suspensie 

pneumatică sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme de 

suspensie  pentru axele 

motoare 

0 1 2 3 4 

I. două axe  

1. Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 13 tone 0 148,53 0 154,17 

2. Masa de cel putin  13 tone, dar mai mica de 14 tone 148,53 413,17 154,17 428,87 

3. Masa de cel putin  14 tone, dar mai mica de 15 tone 413,17 580,53 428,87 602,59 

4. Masa de cel putin  15 tone, dar mai mica de 18 tone 580,53 1314,82 602,59 625,49 

5.Masa de cel putin   18 tone 580,53 1314,82 602,59 625,49 

II. trei axe  

1. Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 17 tone 148,53 259,41 154,17 269,27 

2. Masa de cel putin  17 tone, dar mai mica de 19 tone 259,41 532,41 269,27 552,64 

3. Masa de cel putin 19 tone, dar mai mica de 21 tone 532,41 691,41 552,64 717,68 

4. Masa de cel putin 21 tone, dar mai mica de 23 tone 691,41 1065,87 717,68 1106,37 

5. Masa de cel putin  23 tone, dar mai mica de  25 tone 1065,87 1655,82 1106,37 1718,74 

6. Masa de cel putin  25 tone, dar mai mica de 26 tone 1065,87 1655,82 1106,37 1718,74 

7. Masa de cel putin 26 tone 1065,87 1655,82 1106,37 1718,74 

III. patru axe  

1. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 691,41 700,82 717,68 727,45 

2. Masa de cel putin  25 tone, dar mai mica de 27 tone 700,82 1094,12 727,45 1135,70 

3. Masa de cel putin 27 tone, dar mai mica de 29 tone 1094,12 1737,41 1135,70 1803,43 

4. Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 1737,41 2577,34 1803,43 2675,28 

5. Masa de cel putin  31 tone, dar mai mica de  32 tone 1737,41 2577,34 1803,43 2675,28 

6. . Masa de cel putin  32 tone 1737,41 2577,34 1803,43 2675,28 
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         3. În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfã cu masa totalã 

maximã autorizatã egalã sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzãtoare 

prevãzutã în tabelul nr. 10:                                            
 

Tabel nr.10 

Numărul de axe si greutatea brută ȋncărcată 

maximă admisă 

NIVELURILE PENTRU  ANUL 2020 ȋn 

lei/an - conform HCL 60/2019 

NIVELURILE PENTRU  ANUL 2021 ȋn 

lei/an - indexate cu rata inflaţiei 3,8% 

Ax(e) motor(oare) cu 

sistem de suspensie 

pneumatica sau 

echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de 

suspensie  pentru 

axele motoare 

Ax(e) motor(oare) cu 

sistem de suspensie 

pneumatica sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme de 

suspensie  pentru 

axele motoare 

I. 2+1 axe     

    1. Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 14 tone 0 0 0 0 

    2. Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 16 tone 0 0 0 0 

    3. Masa de cel putin 16 tone, dar mai mica de 18 tone 0 66,94 0 69,48 

    4. Masa de cel putin 18 tone, dar mai mica de 20 tone 66,94 153,76 69,48 159,60 

    5. Masa de cel putin 20 tone, dar mai mica de 22 tone 153,76 359,82 159,60 373,49 

    6. Masa de cel putin 22 tone, dar mai mica de 23 tone 359,82 465,47 373,49 483,16 

    7. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 465,47 839,94 483,16 871,86 

    8. Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 28 tone 839,94 1472,77 871,86 1528,74 

    9.Masa de cel putin 28 tone  839,94 1472,77 871,86 1528,74 

II. 2+2 axe      

    1. Masa de cel putin  23 tone, dar mai mica de 25 tone 144,35 335,77 149,84 348,53 

    2. Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 335,77 552,29 348,53 573,28 

    3. Masa de cel putin 26 tone, dar mai mica de 28 tone 552,29 810,65 573,28 841,45 

    4. Masa de cel putin 28 tone, dar mai mica de 29 tone 810,65 979,06 841,45 1016,26 

    5. Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 979,06 1607,70 1016,26 1668,79 

    6. Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 33 tone 1607,70 2231,12 1668,79 2315,90 

    7. Masa de cel putin 33 tone, dar mai mica de 36 tone 2231,12 3387,99 2315,90 3516,73 

    8. Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 2231,12 3387,99 2315,90 3516,73 

    9. Masa de cel putin 38 tone 2231,12 3387,99 2315,90 3516,73 

III. 2+3 axe     
   1.Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1776,11 2471,70 1843,60 2565,62 
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    2.Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2471,70 3358,71 2565,62 3486,34 
    3.Masa de cel putin  40 tone 2471,70 3358,71 2565,62 3486,34 

IV. 3+2 axe      
   1.Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1569,00 2178,82 1628,62 2261,62 
    2.Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2178,82 3013,53 2261,62 3128,04 
    3.Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 3013,53 4458,05 3128,04 4627,46 
    4. Masa de cel putin 44 tone 3013,53 4458,05 3128,04 4627,46 

V. 3+3 axe      
   1.Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 892,24 1079,47 926,15 1120,49 
    2.Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 1079,47 1612,93 1120,49 1674,22 
    3.Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 1612,93 2566,88 1674,22 2664,42 
    4. Masa de cel putin 44 tone 1612,93 2566,88 1674,22 2664,42 

 

4. Ȋn cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule , impozitul 

pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul nr. 11: 

 
 

 

 

 

Tabel nr. 11 

 

Masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE PENTRU  

ANUL 2020 ȋn lei/an - 

conform HCL 60/2019 

NIVELURILE PENTRU  ANUL 

2021 ȋn lei/an - indexate cu rata 

inflaţiei 3,8% 

a) Pana la 1 tona inclusiv 9,41 9,77 

b) Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone  35,56 36,91 

c) Peste 3 tone, dar nu  mai mult de 5 tone 54,39 56,46 

d) Peste 5 tone           66,94 69,48 

 

 

         5. Ȋn cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din 

tabelul nr.12                                                                                                                                                                
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 Tabel nr.12 

Mijloc de transport pe apă aparţinând persoanelor fizice/juridice 

NIVELURILE PENTRU  

ANUL 2019 ȋn lei/an - 

conform HCL 65/2018 

NIVELURILE PENTRU  

ANUL 2020 ȋn lei/an - 

indexate cu rata inflaţiei 

4,6% 

Impozit - lei/an - Impozit - lei/an - 
0 2 3 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit si uz personal    21,97 22,80 

    2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 58,58 60,81 

    3. Bărci cu motor 219,66 228,01 

    4. Nave de sport si agrement(intre 2.5m şi 24m lungime)   627,60 651,45 

a) ambarcaţiune de agrement deschisă fară punte 156,90 162,86 

b) ambarcaţiune de agrement cu punte fară cabină de locuit 261,50 271,44 

    6. Remorchere si impingatoare: x X 

              a) pana la 500 CP inclusiv 584,71 606,93 

              b) peste 500 CP si pana la 2000 CP inclusiv 950,81 986,84 

              c) peste 2000 CP si pana la 4000 CP inclusiv 1462,31 1517,88 

              d) peste 4000 CP 2339,90 2428,82 

    7. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din  aceasta 190,37 197,60 

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale, în funcţie de capacitatea de încărcare:    x X 

          a) cu capacitatea de incarcare până la 1.500 tone inclusiv 190,37 197,60 

               b) cu capacitatea de incarcare de peste 1.500 tone si pana la 3000 tone 292,88 304,01 

              c) cu capacitatea de incarcare de peste 3000 tone  512,54 532,02 

6. În cazul înmatriculării sau înregistrării unui mijloc de transport în cursul anului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la 

organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data 

înmatriculării/înregistrării, şi datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. În cazul radierii din 

circulaţie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competenţă îşi are 

domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, şi încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 

ianuarie a anului următor. În cazul oricărei situaţii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv schimbarea 

domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul 

fiscal local pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenită, şi 

datorează impozitul pe mijloacele de transport stabilit în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. Nerespectarea acestor 

termene de declarare se sancţionează cu o taxă ce reprezintă declarare peste termen ȋn sumă de 78 lei (faţă de 75 lei ȋn 

anul 2020) pentru persoane fizice şi 311 lei (faţă de 300 lei ȋn anul 2020) persoane juridice, chiar dacă mijlocul de 

transport este dobândit din alt stat decât România. 
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  (tabelele nr.8, 9,10,11,12 ) 

c) Impozitul pe mijloacele de transport 

 

- Impozitul pe mijloacele de transport pentru persoanele fizice si juridice: 

     1. În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, care sunt înregistrate sau înmatriculate, impozitul pe mijlocul de 

transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracţiune din 

aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul  nr.8. 
          Tabel nr.8 

Tipul mijlocului de transport 

NIVELURILE PENTRU  

ANUL 2020 conform HCL 

60/2019 

NIVELURILE PENTRU  

ANUL 2021 indexate cu rata 

inflaţiei 3,8% 

- lei / an / 200 cm³ sau  fracţiune  - - lei / an / 200 cm³ sau  fracţiune   

I. Vehicule inmatriculate 

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică 

de până la 1.600 cm
3
, inclusiv 

8,37 8,69 

Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 

1.600 cm
3
 

9,41 9,77 

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cmc si 2000 cm
3
 inclusiv 18,83 19,55 

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cmc si 2600 cm
3
 inclusiv 75,31 78,17 

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc si 3000 cm
3
 inclusiv 150,62 156,34 

Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cmc                                                       303,34 314,87 

Autobuze, autocare, microbuze 25,10 26,05 

Alte autovehicule 9um asa totala maxima autorizata de pana la 12 tone 

inclusiv                                   
31,38 32,57 

Tractoare inmatriculate                                          18,83 19,55 

II.  

1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică  x x 

   1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cmc 4,18 4,34 

   1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cmc 6,28 6,52 

2. Vehicule fară  capacitate cilindrică  evidenţiată 104,60 108,57 

 

2. Ȋn cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe 

mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevazută ȋn tabelul nr.9  
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Tabel nr.9 

 

 

 

Numărul de axe si greutatea brută ȋncărcată 

maximă admisă 

NIVELURILE PENTRU  ANUL 2020 

ȋn lei/an - conform HCL 60/2020 

NIVELURILE PENTRU  ANUL 2021 ȋn 

lei/an - indexate cu rata inflaţiei 3,8% 

Ax(e) motor(oare) 

cu sistem de 

suspensie 

pneumatică sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme de 

suspensie  pentru 

axele motoare 

Ax(e) motor(oare) cu 

sistem de suspensie 

pneumatică sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme de 

suspensie  pentru axele 

motoare 

0 1 2 3 4 

I. două axe  

1. Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 13 tone 0 148,53 0 154,17 

2. Masa de cel putin  13 tone, dar mai mica de 14 tone 148,53 413,17 154,17 428,87 

3. Masa de cel putin  14 tone, dar mai mica de 15 tone 413,17 580,53 428,87 602,59 

4. Masa de cel putin  15 tone, dar mai mica de 18 tone 580,53 1314,82 602,59 625,49 

5.Masa de cel putin   18 tone 580,53 1314,82 602,59 625,49 

II. trei axe  

1. Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 17 tone 148,53 259,41 154,17 269,27 

2. Masa de cel putin  17 tone, dar mai mica de 19 tone 259,41 532,41 269,27 552,64 

3. Masa de cel putin 19 tone, dar mai mica de 21 tone 532,41 691,41 552,64 717,68 

4. Masa de cel putin 21 tone, dar mai mica de 23 tone 691,41 1065,87 717,68 1106,37 

5. Masa de cel putin  23 tone, dar mai mica de  25 tone 1065,87 1655,82 1106,37 1718,74 

6. Masa de cel putin  25 tone, dar mai mica de 26 tone 1065,87 1655,82 1106,37 1718,74 

7. Masa de cel putin 26 tone 1065,87 1655,82 1106,37 1718,74 

III. patru axe  

1. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 691,41 700,82 717,68 727,45 

2. Masa de cel putin  25 tone, dar mai mica de 27 tone 700,82 1094,12 727,45 1135,70 

3. Masa de cel putin 27 tone, dar mai mica de 29 tone 1094,12 1737,41 1135,70 1803,43 

4. Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 1737,41 2577,34 1803,43 2675,28 

5. Masa de cel putin  31 tone, dar mai mica de  32 tone 1737,41 2577,34 1803,43 2675,28 

6. . Masa de cel putin  32 tone 1737,41 2577,34 1803,43 2675,28 
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         3. În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfã cu masa totalã 

maximã autorizatã egalã sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzãtoare 

prevãzutã în tabelul nr. 10:                                            
 

Tabel nr.10 

Numărul de axe si greutatea brută ȋncărcată 

maximă admisă 

NIVELURILE PENTRU  ANUL 2020 ȋn 

lei/an - conform HCL 60/2019 

NIVELURILE PENTRU  ANUL 2021 ȋn 

lei/an - indexate cu rata inflaţiei 3,8% 

Ax(e) motor(oare) cu 

sistem de suspensie 

pneumatica sau 

echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de 

suspensie  pentru 

axele motoare 

Ax(e) motor(oare) cu 

sistem de suspensie 

pneumatica sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme de 

suspensie  pentru 

axele motoare 

I. 2+1 axe     

    1. Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 14 tone 0 0 0 0 

    2. Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 16 tone 0 0 0 0 

    3. Masa de cel putin 16 tone, dar mai mica de 18 tone 0 66,94 0 69,48 

    4. Masa de cel putin 18 tone, dar mai mica de 20 tone 66,94 153,76 69,48 159,60 

    5. Masa de cel putin 20 tone, dar mai mica de 22 tone 153,76 359,82 159,60 373,49 

    6. Masa de cel putin 22 tone, dar mai mica de 23 tone 359,82 465,47 373,49 483,16 

    7. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 465,47 839,94 483,16 871,86 

    8. Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 28 tone 839,94 1472,77 871,86 1528,74 

    9.Masa de cel putin 28 tone  839,94 1472,77 871,86 1528,74 

II. 2+2 axe      

    1. Masa de cel putin  23 tone, dar mai mica de 25 tone 144,35 335,77 149,84 348,53 

    2. Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 335,77 552,29 348,53 573,28 

    3. Masa de cel putin 26 tone, dar mai mica de 28 tone 552,29 810,65 573,28 841,45 

    4. Masa de cel putin 28 tone, dar mai mica de 29 tone 810,65 979,06 841,45 1016,26 

    5. Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 979,06 1607,70 1016,26 1668,79 

    6. Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 33 tone 1607,70 2231,12 1668,79 2315,90 

    7. Masa de cel putin 33 tone, dar mai mica de 36 tone 2231,12 3387,99 2315,90 3516,73 

    8. Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 2231,12 3387,99 2315,90 3516,73 

    9. Masa de cel putin 38 tone 2231,12 3387,99 2315,90 3516,73 

III. 2+3 axe     
   1.Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1776,11 2471,70 1843,60 2565,62 
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    2.Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2471,70 3358,71 2565,62 3486,34 
    3.Masa de cel putin  40 tone 2471,70 3358,71 2565,62 3486,34 

IV. 3+2 axe      
   1.Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1569,00 2178,82 1628,62 2261,62 
    2.Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2178,82 3013,53 2261,62 3128,04 
    3.Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 3013,53 4458,05 3128,04 4627,46 
    4. Masa de cel putin 44 tone 3013,53 4458,05 3128,04 4627,46 

V. 3+3 axe      
   1.Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 892,24 1079,47 926,15 1120,49 
    2.Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 1079,47 1612,93 1120,49 1674,22 
    3.Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 1612,93 2566,88 1674,22 2664,42 
    4. Masa de cel putin 44 tone 1612,93 2566,88 1674,22 2664,42 

 

4. Ȋn cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule , impozitul 

pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul nr. 11: 

 
 

 

 

 

Tabel nr. 11 

 

Masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE PENTRU  

ANUL 2020 ȋn lei/an - 

conform HCL 60/2019 

NIVELURILE PENTRU  ANUL 

2021 ȋn lei/an - indexate cu rata 

inflaţiei 3,8% 

a) Pana la 1 tona inclusiv 9,41 9,77 

b) Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone  35,56 36,91 

c) Peste 3 tone, dar nu  mai mult de 5 tone 54,39 56,46 

d) Peste 5 tone           66,94 69,48 

 

 

         5. Ȋn cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din 

tabelul nr.12                                                                                                                                                                
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 Tabel nr.12 

Mijloc de transport pe apă aparţinând persoanelor fizice/juridice 

NIVELURILE PENTRU  

ANUL 2019 ȋn lei/an - 

conform HCL 65/2018 

NIVELURILE PENTRU  

ANUL 2020 ȋn lei/an - 

indexate cu rata inflaţiei 

4,6% 

Impozit - lei/an - Impozit - lei/an - 
0 2 3 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit si uz personal    21,97 22,80 

    2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 58,58 60,81 

    3. Bărci cu motor 219,66 228,01 

    4. Nave de sport si agrement(intre 2.5m şi 24m lungime)   627,60 651,45 

a) ambarcaţiune de agrement deschisă fară punte 156,90 162,86 

b) ambarcaţiune de agrement cu punte fară cabină de locuit 261,50 271,44 

    6. Remorchere si impingatoare: x X 

              a) pana la 500 CP inclusiv 584,71 606,93 

              b) peste 500 CP si pana la 2000 CP inclusiv 950,81 986,84 

              c) peste 2000 CP si pana la 4000 CP inclusiv 1462,31 1517,88 

              d) peste 4000 CP 2339,90 2428,82 

    7. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din  aceasta 190,37 197,60 

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale, în funcţie de capacitatea de încărcare:    x X 

          a) cu capacitatea de incarcare până la 1.500 tone inclusiv 190,37 197,60 

               b) cu capacitatea de incarcare de peste 1.500 tone si pana la 3000 tone 292,88 304,01 

              c) cu capacitatea de incarcare de peste 3000 tone  512,54 532,02 

6. În cazul înmatriculării sau înregistrării unui mijloc de transport în cursul anului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la 

organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data 

înmatriculării/înregistrării, şi datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. În cazul radierii din 

circulaţie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competenţă îşi are 

domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, şi încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 

ianuarie a anului următor. În cazul oricărei situaţii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv schimbarea 

domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul 

fiscal local pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenită, şi 

datorează impozitul pe mijloacele de transport stabilit în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. Nerespectarea acestor 

termene de declarare se sancţionează cu o taxă ce reprezintă declarare peste termen ȋn sumă de 78 lei (faţă de 75 lei ȋn 

anul 2020) pentru persoane fizice şi 311 lei (faţă de 300 lei ȋn anul 2020) persoane juridice, chiar dacă mijlocul de 

transport este dobândit din alt stat decât România. 
 



 

 

Domeniul: Preţuri de consum  
 
 
 
 
 
 

EVOLUŢIA PREŢURILOR DE CONSUM, ÎN LUNA DECEMBRIE 2019 
 

 
 Preţurile de consum în luna decembrie 2019 comparativ cu luna decembrie 2018 au crescut cu 4,0%. Rata anuală 

calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este 4,0%. 

 Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (ianuarie 2019 – decembrie 2019) faţă de precedentele 12 luni 
(ianuarie 2018 – decembrie 2018), calculată pe baza IPC, este 3,8%. Determinată pe baza IAPC, rata medie este 
3,9%. 

 

      Grafic: Modificarea anuală a preţurilor de consum (%) 
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     Datele graficului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar  ataşat comunicatului pe homepage. 
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Tabelul 1: Indicele preţurilor de consum şi rata medie lunară a inflaţiei 

- procente – 

 IPC 

Decembrie 2019 

faţă de: 

 
Anul 2019 faţă 

de  

2018 

Rata medie lunară a inflaţiei,  

în perioada 1 I – 31 XII 

Noiembrie 

2019 

Decembrie 

2018 

 
2019 

 
2018 

Mărfuri alimentare 100,84 105,08 104,69 0,4 0,3 
Mărfuri nealimentare 100,28 103,31 103,24 0,3 0,3 
Servicii 100,12 104,16 103,87  0,3  0,2 

TOTAL 100,42 104,04 103,83 0,3 0,3 
 

Datele tabelului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar ataşat comunicatului pe homepage. 

 

     Tabelul 2: Indicii parţiali calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente 

      

                                                                                                                                         - luna anterioară = 100 -                                                            

 Decembrie 2019 
% 

Total IPC exclusiv băuturi alcoolice şi tutun 100,42 

Total IPC exclusiv combustibili 100,43 

Total IPC exclusiv produsele ale căror preţuri sunt reglementate 100,46 

Total IPC exclusiv legume, fructe**, ouă, combustibili şi produsele ale căror preţuri sunt 
reglementate* 

100,34 

Total IPC exclusiv legume, fructe**, ouă, combustibili şi produsele ale căror preţuri sunt 
reglementate*, băuturi şi tutun 

100,32 

TOTAL  100,42 
 

*) Produse ale căror preţuri sunt reglementate: medicamente, energie electrică, gaze naturale, energie termică, transport C.F.R., transport pe apă, poştă şi 
curier, servicii de eliberare carte identitate, permis auto, paşaport, apă, canal, salubritate, transport urban în comun, chirii stabilite de administraţia locală. 
**) Pentru a răspunde cu o mai mare acurateţe nevoilor de analiză a inflaţiei, începând cu luna septembrie 2014, grupa de fructe include pe lângă fructele 
proaspete şi citricele şi alte fructe meridionale. 
Datele tabelului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar  ataşat comunicatului pe homepage. 

 

 

Informaţii suplimentare: 
Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm să consultaţi Precizările Metodologice ataşate comunicatului pe 
homepage. 
Coeficienţii de ponderare şi indicii preţurilor de consum în luna decembrie la principalele mărfuri alimentare, nealimentare şi 
servicii sunt prezentaţi în anexă. Datele prezentate în anexă (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar  ataşat comunicatului 
pe homepage. 
Informaţii suplimentare se pot obţine din publicaţia Buletin Statistic de Preţuri nr.12/2019. 
Următorul comunicat de presă referitor la preţurile de consum va apărea la data de 13 februarie 2020. 
Arhiva comunicatelor de presă: http://www.insse.ro/cms/ro/comunicate-de-presă-view 
 
Direcţia de comunicare 
e-mail: biroupresa@insse.ro 
Tel: +4021 3181869     
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INDICELE PREŢURILOR DE CONSUM ÎN LUNA DECEMBRIE 2019 
LA PRINCIPALELE MĂRFURI ŞI SERVICII 

 
 

 
Coeficient 

de 
ponderare 

Denumirea mărfurilor/serviciilor 

Decembrie 2019 
faţă de: 

Noiembrie 
 2019 

% 

Decembrie 
2018 

% 
10000 TOTAL 100,42 104,04 

3187 TOTAL MĂRFURI ALIMENTARE 100,84 105,08 
544 Produse de morărit şi panificaţie 100,13 103,53 

33 - Produse de morărit 100,00 104,48 
18   - Făină 100,02 105,19 
15   - Mălai   99,97 103,60 

429 - Pâine, produse de franzelărie şi specialităţi 100,13 103,45 
356   - Pâine 100,11 103,50 

14   - Produse de franzelărie 100,17 103,59 
33   - Specialităţi de panificaţie 100,27 103,23 

308 Legume şi conserve de legume 102,56 104,61 
22 - Fasole boabe şi alte leguminoase 100,97 102,65 
49 - Cartofi 102,43 123,61 

173 - Alte legume şi conserve de legume 103,15   99,73 
221 Fructe şi conserve din fructe 100,71 116,74 
113 - Fructe proaspete 103,30 118,41 

99 - Citrice şi alte fructe meridionale   97,60 116,11 
9 - Conserve din fructe 100,35 102,66 

87 Ulei, slănină, grăsimi 100,24 101,81 
73 - Ulei comestibil 100,18 101,11 
12 - Margarină 100,23 103,00 

775 Carne, preparate şi conserve din carne 101,32 107,15 
75 - Carne de bovine 100,64 104,61 

220 - Carne de porcine 102,77 111,24 
183 - Carne de pasăre 100,31 103,76 
244 - Preparate din carne 101,12 107,02 

15 - Conserve din carne 100,32 104,85 
125 Peşte şi conserve din peşte 100,47 104,04 

90 - Peşte proaspăt 100,53 104,25 
12 - Conserve şi alte produse din peşte 100,39 103,57 

499 Lapte şi produse lactate 100,54 103,41 
223 - Lapte – total 100,47 102,87 
158   - Lapte de vacă 100,46 102,57 
122 - Brânză – total 100,90 104,45 

73   - Brânză de vacă (telemea) 101,03 104,69 
47   - Brânză de oaie (telemea) 100,69 104,06 
27 - Unt 100,31 103,46 
59 Ouă 102,04 100,93 

147 Zahăr, produse zaharoase şi miere de albine 100,05 102,49 
38 - Zahăr   99,93 102,80 
24 - Miere de albine   99,99 102,03 
94 Cacao şi cafea 100,15 101,24 
81 - Cafea 100,12 101,14 

129 Băuturi alcoolice 100,19 102,10 
32 - Vin 100,17 101,45 
22 - Ţuică, rachiuri şi alte băuturi 100,09 102,68 
73 - Bere 100,22 102,21 

199 Alte produse alimentare 100,20 103,79 

ANEXĂ 



 
Coeficient 

de 
ponderare 

Denumirea mărfurilor/serviciilor 

Decembrie 2019 
faţă de: 

Noiembrie 
 2019 

% 

Decembrie 
2018 

% 
4791 TOTAL MĂRFURI NEALIMENTARE 100,28 103,31 

473 Îmbrăcăminte, articole de galanterie, pasmanterie şi mercerie 100,05 102,56 
8 - Ţesături 100,12 101,96 

326 - Confecţii 100,02 102,63 
102 - Tricotaje 100,12 102,48 

18 - Articole de galanterie, pasmanterie şi mercerie 100,11 102,13 
343 Încălţăminte 100,26 103,39 
229 - Încălţăminte din piele 100,29 103,28 
302 Produse de uz casnic, mobilă 100,23 101,94 

61 - Mobilă 100,04 101,81 
31 - Frigidere şi congelatoare 100,35 101,75 
23 - Maşini de spălat 100,38 101,83 

8 - Maşini de aragaz, butelii 100,55 102,35 
45 - Articole de menaj 100,11 101,99 

247 Articole chimice 100,06 101,40 
9 - Lacuri şi vopsele 100,07 101,36 

160 - Detergenţi 100,06 101,23 
2 - Săpun de rufe 100,11 102,67 

300 Produse cultural-sportive 100,12 102,46 
83 - Cărţi, ziare, reviste 100,04 104,11 

122 - Ceasuri, aparate audio-video, articole sportive 100,25 101,36 
95 - Autoturisme şi piese de schimb 100,05 102,39 

657 Articole de igienă, cosmetice şi medicale 100,09 102,21 
248 - Articole de igienă, cosmetice 100,10 101,98 
409 - Articole medicale 100,08 102,35 
311   - Medicamente 100,07 102,53 
843 Combustibili 100,37 106,01 
650 Tutun, ţigări 100,57 108,27 
909 Energie electrică, gaze şi încălzire centrală 100,34   99,59 
512 - Energie electrică 100,68 102,41 
321 - Gaze 100,00  95,07 

76 - Energie termică   99,40 101,09 
67 Alte mărfuri nealimentare 100,16 102,64 

2022 TOTAL SERVICII 100,12 104,16 
27 Confecţionat şi reparat îmbrăcăminte şi încălţăminte 100,54 103,34 

101 Chirie 100,08 101,92 
263 Apă, canal, salubritate 100,28 106,51 
149 Cinematografe, teatre, muzee, cheltuieli cu învăţământul şi turismul 100,08 103,31 

15 Reparaţii auto, electronice şi lucrări foto 100,73 104,84 
158 Îngrijire medicală 100,24 103,66 

97 Igienă şi cosmetică 100,23 104,25 
84 Transport urban 100,00 100,64 
88 Transport interurban (alte feluri de transport)   99,61   99,35 

5 - C.F.R. 100,00 100,34 
12 - Rutier 100,18 103,10 
51 - Auto – abonamente 100,01 101,78 

6 - Aerian   93,62   71,99 
579 Poştă şi telecomunicaţii 100,10 105,25 

4 - Servicii poştale 100,00 105,71 
369 - Telefon 100,14 106,32 
206 - Abonament televiziune 100,05 103,33 
171 Restaurante, cafenele, cantine 100,17 103,49 

81 Alte servicii cu caracter industrial 100,20 103,09 
209 Alte servicii   99,93 104,78 

63 - Plata cazării în unităţi hoteliere 100,11 103,50 
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                                                   (tabelul nr.13) 

 

d) Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor 
 

 

        A. taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizaţiilor 
1) Taxele prevazute in domeniul constructiilor se stabilesc in functie de valoarea acestora sau a instalaţiilor, de suprafaţă terenurilor sau de 

natura serviciilor prestate conform tabelului nr.13, la care se aplica prevederile art.489 alin.(2), cota de 50% stabilită de Consiliul Local conform 

Legii 227/2015 privind Codul Fiscal.                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                 Tabelul nr.13 

Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor  

NIVELURILE PENTRU  ANUL 2020 

conform HCL 60/2019 

NIVELURILE PENTRU  ANUL 

2021 indexate cu rata inflaţiei 3,8% 

-lei- -lei- 

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

            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 13 13 
            e) între 751 şi 1.000 m² inclusiv 15 16 

            f) peste 1.000 m² 
15+0,01 leu/ m²  

pentru fiecare mp care depăşeşte 1.000 m 

16+0,01 leu/ m²  

pentru fiecare mp care depăşeşte 

1.000 m 
Art.474 (4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de 

urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de 

specialitate din cadrul consiliului judeţean si emiterea certificatelor de edificare a 

constructiilor 

16 17 

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

 

8 lei pentru fiecare mp afectat 

 

 

8 lei pentru fiecare mp afectat 

 

Art.474 (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 suprafata 

ocupata de constructie 

 

 

8 lei pentru fiecare mp de suprafata 

ocupata de constructie 

Art 474(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  

 

 

14 lei pentru fiecare racord 

14 lei pentru fiecare racord 

Art.475 (1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare 21 22 
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Art.475 (2)Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare si a atestatului de 

producator : 
  

a) Carnet comercializare 30 31 

b) Atestat de producator 60 62 
Art.475 (3)Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei 

activitati economice, program de functionare 
50 52 

Art.486 (5) Taxa pentru eliberarea de copii de pe planuri cadastrale sau de pe alte 

asemenea planuri, deţinute de consiliile locale 

29 lei, pentru fiecare m² sau fractiune de 

m² 

30 lei, pentru fiecare m² sau 

fractiune de m² 
Art.475(3) Taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind 

desfăşurarea activitati alimentatie publica (baruri si restaurante) 
  

a) Persoane fizice individuale 250 260 

b) Persoane juridice 550 571 

2) Taxa pentru eliberarea unui certificat de urbanism pentru o zona rurală este egala cu 50% din taxa stabilita conform tabelului de mai sus la care 

se adaugă ȋn baza Legii 227/2015 Cod Fiscal Art.489 alin.2 cota adiţională de 50%. Astfel, taxele pentru eliberarea unui certificat de urbanism rămân 

cele prezentate ȋn tabelul nr.14. 

3) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexa la locuinta este egala cu 0,5 

% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii. 

4) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de construire, 

inclusiv instalatiile aferente. 

5) Pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare partiala sau totala, a constructiilor si a amenajarilor taxa datorata este de 0,1% din valoarea 

impozabila a acestora. In cazul desfiintarii partiale a unei constructii taxa pentru eliberarea autorizatiei se modifica astfel incat sa reflecte suprafata 

construita a cladirii supusa demolarii. 

6)Pentru prelungirea certificatului de urbanism, precum si a autorizatiilor de construire taxa este de 30% din valoarea taxei initiale. 

7)Taxa datorata se stabileste pe baza valorii lucrarilor de constructie declarate de persoana care solicita avizul si se plateste anticipat. 

8) In termen de 15 zile de la data finalizarii lucrarilor de constructie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data la care expira autorizatia respectiva 

persoana care a obtinut autorizatia este obligată să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al 

autorităţii administraţiei publice locale, ȋn vederea stabilirii impozitului pe clădiri şi a regularizării taxei de autorizare. 

      9) In cazul unei autorizaţii de construire emise pentru o persoana fizică valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mica decat valoarea 

impozabilă a clădirii. 

      10) Regularizarea taxei se face de catre compartimentele de specialitate din cadrul Serviciului de Urbanism al Primăriei Comunei Bărcăneşti in 

functie de valoarea reală a lucrarilor efectuate comparativ cu valoarea impozabila calculata conform Legii nr.227/2015, pentru persoane fizice si in 

functie de inregistrarea in evidenta contabila pentru persoane juridice. 

         11) Termenul de plata al diferentei rezultate in urma regularizarii taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire este de 15 zile de la data la care 

compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale a emis valoarea finala stabilita pentru taxa.   
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d) Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor 
 

 

        A. taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizaţiilor 
1) Taxele prevazute in domeniul constructiilor se stabilesc in functie de valoarea acestora sau a instalaţiilor, de suprafaţă terenurilor sau de 

natura serviciilor prestate conform tabelului nr.13, la care se aplica prevederile art.489 alin.(2), cota de 50% stabilită de Consiliul Local conform 

Legii 227/2015 privind Codul Fiscal.                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                 Tabelul nr.13 

Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor  

NIVELURILE PENTRU  ANUL 2020 

conform HCL 60/2019 

NIVELURILE PENTRU  ANUL 

2021 indexate cu rata inflaţiei 3,8% 

-lei- -lei- 

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

            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 13 13 
            e) între 751 şi 1.000 m² inclusiv 15 16 

            f) peste 1.000 m² 
15+0,01 leu/ m²  

pentru fiecare mp care depăşeşte 1.000 m 

16+0,01 leu/ m²  

pentru fiecare mp care depăşeşte 

1.000 m 
Art.474 (4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de 

urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de 

specialitate din cadrul consiliului judeţean si emiterea certificatelor de edificare a 

constructiilor 

16 17 

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

 

8 lei pentru fiecare mp afectat 

 

 

8 lei pentru fiecare mp afectat 

 

Art.474 (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 suprafata 

ocupata de constructie 

 

 

8 lei pentru fiecare mp de suprafata 

ocupata de constructie 

Art 474(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  

 

 

14 lei pentru fiecare racord 

14 lei pentru fiecare racord 

Art.475 (1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare 21 22 
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producator : 
  

a) Carnet comercializare 30 31 
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activitati economice, program de functionare 
50 52 

Art.486 (5) Taxa pentru eliberarea de copii de pe planuri cadastrale sau de pe alte 

asemenea planuri, deţinute de consiliile locale 

29 lei, pentru fiecare m² sau fractiune de 

m² 

30 lei, pentru fiecare m² sau 

fractiune de m² 
Art.475(3) Taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind 

desfăşurarea activitati alimentatie publica (baruri si restaurante) 
  

a) Persoane fizice individuale 250 260 

b) Persoane juridice 550 571 

2) Taxa pentru eliberarea unui certificat de urbanism pentru o zona rurală este egala cu 50% din taxa stabilita conform tabelului de mai sus la care 

se adaugă ȋn baza Legii 227/2015 Cod Fiscal Art.489 alin.2 cota adiţională de 50%. Astfel, taxele pentru eliberarea unui certificat de urbanism rămân 

cele prezentate ȋn tabelul nr.14. 

3) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexa la locuinta este egala cu 0,5 

% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii. 

4) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de construire, 

inclusiv instalatiile aferente. 

5) Pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare partiala sau totala, a constructiilor si a amenajarilor taxa datorata este de 0,1% din valoarea 

impozabila a acestora. In cazul desfiintarii partiale a unei constructii taxa pentru eliberarea autorizatiei se modifica astfel incat sa reflecte suprafata 

construita a cladirii supusa demolarii. 

6)Pentru prelungirea certificatului de urbanism, precum si a autorizatiilor de construire taxa este de 30% din valoarea taxei initiale. 

7)Taxa datorata se stabileste pe baza valorii lucrarilor de constructie declarate de persoana care solicita avizul si se plateste anticipat. 

8) In termen de 15 zile de la data finalizarii lucrarilor de constructie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data la care expira autorizatia respectiva 

persoana care a obtinut autorizatia este obligată să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al 

autorităţii administraţiei publice locale, ȋn vederea stabilirii impozitului pe clădiri şi a regularizării taxei de autorizare. 

      9) In cazul unei autorizaţii de construire emise pentru o persoana fizică valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mica decat valoarea 

impozabilă a clădirii. 

      10) Regularizarea taxei se face de catre compartimentele de specialitate din cadrul Serviciului de Urbanism al Primăriei Comunei Bărcăneşti in 

functie de valoarea reală a lucrarilor efectuate comparativ cu valoarea impozabila calculata conform Legii nr.227/2015, pentru persoane fizice si in 

functie de inregistrarea in evidenta contabila pentru persoane juridice. 

         11) Termenul de plata al diferentei rezultate in urma regularizarii taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire este de 15 zile de la data la care 

compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale a emis valoarea finala stabilita pentru taxa.   
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 (tabelul nr. 14) 

 

e) Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate 

 

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate   

 Taxa se stabileste in functie de dimensiunea acestora pentru fiecare metru patrat sau fractiune de metru patrat a 

suprafetei afisajului pentru reclame, conform tabelului nr.14 : 
                          Tabelul nr.14                                                                                                                                                                                  

Categorie 
NIVELURILE PENTRU  ANUL 

2020 conform HCL 60/2019 

NIVELURILE PENTRU  ANUL 

2021 indexate cu rata inflaţiei 3,8% 

 Afisaj situat la locul in care persoana deruleaza o 

activitate economica  
   33                           34 

Orice alt panou, afisaj sau structura de afisaj 

pentru reclama si publicitate  

24                     25 

Pentru depunerea cu intarziere a declaratiei sau pentru nedepunerea acestei declaratii contribuabilii sunt sanctionati 

conform prevederilor legale in vigoare. 

Pentru neplata in termen a taxei pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate se datoreaza majorari de 

intarziere.  
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e) Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate 

 

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate   

 Taxa se stabileste in functie de dimensiunea acestora pentru fiecare metru patrat sau fractiune de metru patrat a 

suprafetei afisajului pentru reclame, conform tabelului nr.14 : 
                          Tabelul nr.14                                                                                                                                                                                  

Categorie 
NIVELURILE PENTRU  ANUL 

2020 conform HCL 60/2019 

NIVELURILE PENTRU  ANUL 

2021 indexate cu rata inflaţiei 3,8% 

 Afisaj situat la locul in care persoana deruleaza o 

activitate economica  
   33                           34 

Orice alt panou, afisaj sau structura de afisaj 

pentru reclama si publicitate  

24                     25 

Pentru depunerea cu intarziere a declaratiei sau pentru nedepunerea acestei declaratii contribuabilii sunt sanctionati 

conform prevederilor legale in vigoare. 

Pentru neplata in termen a taxei pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate se datoreaza majorari de 

intarziere.  
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f) Taxe speciale 

I. PENTRU SERVICIILE PRESTATE  DE CATRE SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL : 
1. . În conformitate cu prevederile art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, Consiliul Local stabileşte taxe speciale pentru 

următoarele servicii prestate în regim de urgenţă, în interesul persoanelor fizice şi juridice de : 

a) pentru certificate de atestare fiscala eliberate în  cursul zilei de la înregistrarea cererii la registratura Primăriei Comunei Bărcăneşti: 

- 36 lei  pentru persoane fizice; 

- 57 lei  pentru persoane juridice. 

b) pentru efectuarea lucrărilor privind stabilirea impozitelor şi taxelor în regim de urgenţă (clădiri, terenuri, mijloace de transport), in 48 

de ore de la înregistrarea cererii la registratura Primăriei Comunei Bărcăneşti: 

- 36 lei  pentru persoane fizice; 

- 57 lei  pentru persoane juridice. 

c) Taxă recuperare debite restante (impozite/taxe, amenzi) prin executare silită : 

- 36 lei  pentru persoane fizice; 

- 57 lei  pentru persoane juridice. 

d) servicii către contribuabili la cererea acestora: 

c.1. – efectuarea de fotocopii de pe acte 0,5 lei pagina format A4 si 1 leu format A3; 

c.2. – fotocopii după documentele din arhivă - 5 lei pagina; 

c.3. – fotocopii procese-verbale de amendă – 5 lei pagina. 

e) Taxa anuală pentru persoanele fizice autorizate sau ȋntreprinderile individuale ce au ca obiect de activitate Comert cu autoturisme şi 

autovehicule pentru fiecare contribuabil – 55 lei şi taxă anuală pentru persoanele juridice ce au ca obiect de activitate Comert cu autoturisme şi 

autovehicule pentru fiecare contribuabil - 210 lei. 

       2.  Taxele speciale se datorează de către contribuabili, acestea fiind solicitate sau necesare ȋn vederea prestării serviciilor prevazute la pct. 1 . 

3. Taxele speciale se achita anticipat, în numerar sau prin POS, la casieria Primăriei Comunei Bărcăneşti  sau prin virament in contul 

instituţiei deschis la Trezoreria Boldesti Scăeni RO30TREZ53921330208XXXXX beneficiar Comuna Bărcăneşti, CUI 2845311. 

4. În caz de rezolvare peste termenele stabilite sau nerezolvare a cererii depuse de contribuabilii persoane fizice sau juridice, taxa achitată 

anticipat se restituie sau se compenseaza, dupa caz, cu alte obligaţii catre bugetul local. 
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5. Institutiile publice sunt scutite de taxe speciale pentru servicii prestate în regim de urgenţă. 

II. ALTE TAXE LOCALE 

1. Taxa pentru consultare publică, ȋntocmire documentaţie aviz: 

a. Etapa 1   - 210 lei 

b. Etapa 2   -  210 lei 

2. Taxa administrare drum local  - 21 lei  

3. Taxa ȋnregistrare contracte arendare – 7 lei 

III. PENTRU SERVICIILE PRESTATE DE CĂTRE SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A 

PERSOANELOR  : 

         În conformitate cu prevederile art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal coroborate cu prevederile art.1 din HCL 30/2019 

privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020; 

 În baza Ordonanţei nr.84/2001 privind înfiinţarea şi organizarea serviciilor publice locale comunitare de evidenţă a persoanelor; 

 În conformitate cu prevederile Legii 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată: 

1.   55 lei - Taxa pentru oficierea căsătoriei la sediul SPCLEP la ora preferenţială, după orele de program; 

2.   55 lei - Taxa oficiere căsătorie în zilele de sâmbătă; 

         3.  110  lei - Taxa oficiere căsătorie în zilele de duminică sau sărbători legale; 

4. 545 lei -Taxa pentru ȋndeplinirea procedurii de divort pe cale administrativă; 

5.  0,5 lei  - pagina format A4 si 1 leu pagina format A3 pentru efectuarea de copii xerox de pe acte. 

Taxele speciale se datorează de către contribuabilii care solicită prestarea serviciilor prevăzute mai sus. 

Taxele de urgenţă şi tarifele instituite vor fi încasate, în numerar sau prin POS, la casieria Primăriei Comunei Bărcăneşti. 

INIȚIATOR : 

Primar, 

Valeriu Lupu  
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f) Taxe speciale    

 

I. PENTRU SERVICIILE PRESTATE  DE CATRE SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE: 
1. . În conformitate cu prevederile art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, Consiliul Local stabileşte taxe speciale pentru 

următoarele servicii prestate în regim de urgenţă, în interesul persoanelor fizice şi juridice de : 

a) pentru certificate de atestare fiscala eliberate în  cursul zilei de la înregistrarea cererii la registratura Primăriei Comunei Bărcăneşti: 

- 36 lei  pentru persoane fizice; 

- 57 lei  pentru persoane juridice. 

b) pentru efectuarea lucrărilor privind stabilirea impozitelor şi taxelor în regim de urgenţă (clădiri, terenuri, mijloace de transport), in 48 

de ore de la înregistrarea cererii la registratura Primăriei Comunei Bărcăneşti: 

- 36 lei  pentru persoane fizice; 

- 57 lei  pentru persoane juridice. 

c) Taxă recuperare debite restante (impozite/taxe, amenzi) prin executare silită : 

- 36 lei  pentru persoane fizice; 

- 57 lei  pentru persoane juridice. 

d) servicii către contribuabili la cererea acestora: 

c.1. – efectuarea de fotocopii de pe acte 0,5 lei pagina format A4 si 1 leu format A3; 

c.2. – fotocopii după documentele din arhivă - 5 lei pagina; 

c.3. – fotocopii procese-verbale de amendă – 5 lei pagina. 

e) Taxa anuală pentru persoanele fizice autorizate sau ȋntreprinderile individuale ce au ca obiect de activitate Comert cu autoturisme şi 

autovehicule pentru fiecare contribuabil – 55 lei şi taxă anuală pentru persoanele juridice ce au ca obiect de activitate Comert cu autoturisme şi 

autovehicule pentru fiecare contribuabil - 210 lei. 

       2.  Taxele speciale se datorează de către contribuabili, acestea fiind solicitate sau necesare ȋn vederea prestării serviciilor prevazute la pct. 1 . 
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3. Taxele speciale se achita anticipat, în numerar sau prin POS, la casieria Primăriei Comunei Bărcăneşti  sau prin virament in contul 

instituţiei deschis la Trezoreria Boldesti Scăeni RO30TREZ53921330208XXXXX beneficiar Comuna Bărcăneşti, CUI 2845311. 

4. În caz de rezolvare peste termenele stabilite sau nerezolvare a cererii depuse de contribuabilii persoane fizice sau juridice, taxa achitată 

anticipat se restituie sau se compenseaza, dupa caz, cu alte obligaţii catre bugetul local. 

5. Institutiile publice sunt scutite de taxe speciale pentru servicii prestate în regim de urgenţă. 

II. ALTE TAXE LOCALE 

1. Taxa pentru consultare publică, ȋntocmire documentaţie aviz: 

a. Etapa 1   - 210 lei 

b. Etapa 2   -  210 lei 

2. Taxa administrare drum local  - 21 lei  

3. Taxa ȋnregistrare contracte arendare – 7 lei 

III. PENTRU SERVICIILE PRESTATE DE CĂTRE SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A 

PERSOANELOR  : 

         În conformitate cu prevederile art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal coroborate cu prevederile art.1 din HCL 30/2019 

privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020; 

 În baza Ordonanţei nr.84/2001 privind înfiinţarea şi organizarea serviciilor publice locale comunitare de evidenţă a persoanelor; 

 În conformitate cu prevederile Legii 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată: 

1.   55 lei - Taxa pentru oficierea căsătoriei la sediul SPCLEP la ora preferenţială, după orele de program; 

2.   55 lei - Taxa oficiere căsătorie în zilele de sâmbătă; 

         3.  110  lei - Taxa oficiere căsătorie în zilele de duminică sau sărbători legale; 

4. 545 lei -Taxa pentru ȋndeplinirea procedurii de divort pe cale administrativă; 

5.  0,5 lei  - pagina format A4 si 1 leu pagina format A3 pentru efectuarea de copii xerox de pe acte. 

Taxele speciale se datorează de către contribuabilii care solicită prestarea serviciilor prevăzute mai sus. 

Taxele de urgenţă şi tarifele instituite vor fi încasate, în numerar sau prin POS, la casieria Primăriei Comunei Bărcăneşti. 



  

 Vizat Șef Serviciu, 

                                                                                                                  Steluţa Monica Gheorghe  

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 
                        la proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a 

taxelor speciale, pentru anul 2021 

 

 

Având ȋn vedere referatul de aprobare iniţiat de Domnul Primar Valeriu Lupu, privind 

indexarea impozitelor şi taxelor locale , precum și a taxelor speciale, pentru anul 2021. 

Conform art.136, alin. 8 lit.b din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare am analizat și elaborat prezentul raport. 

 

În conformitate cu prevederile: 

-  Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legii nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr.24/2000 privind Normele de Tehnică Legislativă pentru elaborarea actelor normative 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr.52/2003 privind Transparenţa Decizională în Administraţia Publică locală republicată; 

- Hotărârii Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 

nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţei de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

Luând în considerare: 

- Comunicatul Institutului Național de Statistică nr.15/14 ianuarie 2020, conform căruia rata 

inflației pentru anul 2019 este 3,8%; 

- Impozitele și Taxele Locale aplicabile la nivelul Comunei Bărcăneşti aprobate prin Hotărârea 

Consiliului local Bărcăneşti nr. 60/2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 

anul 2020; 

- Ȋn vederea recuperării decalajului generat de rata inflației înregistrată în anul 2019 comunicată 

de Institutul Național de Statistică, propun ca începând cu anul 2021, nivelului impozitelor și 
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taxelor locale să fie indexat cu rata inflației de 3,8% față de nivelul aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local nr. 60/2019, din următoarele considerente: 

 

Articolul 491 din Legea nr. 227/2015, instituie o obligație în sarcina autorității publice 

locale de a adopta o hotărâre în vederea indexării sumelor reprezentând impozit sau taxă locală 

„(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, 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 Administraţiei Publice” 

“(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se 

aplică în anul fiscal următor. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti.” 

De asemenea, sunt supuse indexării și sumele reprezentând limitele amenzilor 

contravenționale prevăzute de Legea nr. 227/2015 sau instituite de autoritatea publică locală 

astfel cum este prevăzut de art. 493 alin. (7) din Codul Fiscal („(7) Limitele amenzilor prevăzute 

la alin. (3) şi (4) se actualizează prin hotărâre a consiliilor locale conform procedurii stabilite la 

art. 491.”). 

 

Având în vedere cele mai sus prezentate, vă propun să analizați și să dispuneți spre 

aprobare proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor 

speciale, pentru anul 2021, prezentate ȋn Anexa care face parte integrantă la prezentul raport..  

 

 

 

Intocmit, 

 

Inspector Lăcrămioara -Maria Voiculescu 
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