ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BĂRCĂNEŞTI

H OTĂRÂRE
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;
- 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 ;
- Avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2 și 3 din cadrul Consiliului Local al
comunei Bărcănești ;
- Avizul secretarului general al UAT comuna Bărcănești nr.10.919 din
19.03.2020 ;
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.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
 Dănuț Duță

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI

 Nicoleta Savu

Bărcăneşti, 30.04.2020
Nr. 23
Nr.consilieri in functie : 15 ; Nr. consilieri care au votat electronic : 14
Nr. voturi : impotriva
0 ; Nr. voturi abtinere : 1.
Sistem vot : electronic
5 exp.

; Nr.voturi pentru 13

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.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
 Dănuț Duță
Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI

 Nicoleta Savu
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Anexa la H.C.L.Bărcănești nr.23/30.04.2020
(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

0

1

Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte
A.
materiale rezultate ȋn urma unui tratament termic
şi/sau chimic
Clădire cu peretii exteriori din lemn, din piatră
naturală, din caramidă nearsă, din vălătuci sau din
B. orice alte materiale nesupuse unui tratament termic
şi/sau chimic
Clădire -anexa cu cadre din beton armat cu pereti
exteriori din caramida arsa sau din orice alte
C.
materiale rezultate in urma unui tratament termic
si/sau chimic

NIVELURILE PENTRU ANUL 2020
NIVELURILE PENTRU ANUL 2021 indexate cu
conform HCL 60/2019
rata inflaţiei 3,8%
Valoarea impozabilă
Valoarea impozabilă
- lei/m² - lei/m² Clădire cu instalaţii,
Clădire fără
Clădire cu instalaţii, de apă,
Clădire fără instalaţii de
de apă, canalizare
instalaţii de apă,
canalizare electrică şi
apă, canalizare electrice sau
electrică şi încălzire canalizare electrice
încălzire (condiţii
de încălzire
(condiţii cumulative)
sau de încălzire
cumulative)
2

3

4

5

1046,00

627,60

1085,75

651.45

313,80

209,20

325,72

217.15

209,20

183,05

217,15

190,01

1

Clădire -anexa cu peretii exteriori din lemn, din
piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci
D.
sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament
termic si/sau chimic
In cazul contribuabilului care detine la aceeasi
adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol
E. si/sau la mansarda, utilizate ca locuinta, in oricare
dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D
In cazul contribuabilului care detine la aceeasi
adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol
F. si/sau la mansarda, utilizate in alte scopuri decat cel
de locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri
prevazute la lit A-D

130,75

78,45

135,72

81,43

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

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
A

Rangul localităţii
IV

V

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
Rang

A

IV

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

V

1517

Rang

IV

V

1575

1360

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 CONSTRUCȚIIȋn 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
3

0

1

2

Teren arabil
Păşune
Fâneaţa
Vie
Livada
Pădure sau alt teren
cu vegetaţie forestieră
Teren cu ape
Drumuri si cai ferate
Teren neproductiv

29
22
22
48
55

30
23
23
50
57

29

30

16
0
0

17
0
0

Suma stabilită, corespunzătoare tabelului se ȋnmulţeşte cu coeficientul de corecţie pentru fiecare rang de localitate astfel:
Rangul Localităţii
Coeficientul de Corecţie
1,10
IV (Reşedinţa de Comuna)
1,00
V (Sate componente)
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:

Nr.crt.
0

Tabelul nr.4
IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ȊN EXTRAVILAN
ȋn cazul persoanelor fizice
-lei / haNivelurile pentru anul
Nivelurile pentru anul 2021 indexate cu rata inflaţiei 3,8%
2020 conform HCL
Categorie de folosinţă/ Zona
60/2019
1

A

A

2

3

4

1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
7.1.
8.
8.1.
9.
10.

Teren cu constructii
Arabil
Pasune
Faneata
Vie pe rod, alta decat cea prevazuta
la nr.5.1.
Vie pana la intrarea pe rod
Livada pe rod, alta decat cea
prevazuta la nr.6.1.
Livada pana la intrarea pe rod
Padure sau alt teren cu vegetatie
forestiera, cu exceptia celui prevazut
la 7.1.
Padure in varsta de pana la 20 de ani
si padure cu rolde protectie
Teren cu apa, altul decat cel cu
amenajari piscicole
Teren cu amenajari piscicole
Drumuri si cai ferate
Teren neproductiv

32
52
29
29

33
54
30
30

58

60

0

0

58

60

0

0

17

18

0

0

1

1

27
0
0

28
0
0

Suma stabilită, corespunzătoare tabelului se ȋnmulţeşte cu coeficientul de corecţie pentru fiecare rang de localitate astfel:
Rangul Localităţii
Coeficientul de Corecţie
1,10
IV (Reşedinţa de Comuna)
1,00
V (Sate componente)
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
Rang

A

IV

V

1517

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

1360

IV

V

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 CONSTRUCȚIIȋn 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
Păşune
Fâneaţa
Vie
Livada
Pădure sau alt teren
cu vegetaţie forestieră
Teren cu ape
Drumuri si cai ferate
Teren neproductiv

29
22
22
48
55

30
23
23
50
57

29

30

16
0
0

17
0
0
6

Suma stabilită, corespunzatoare tabelului se ȋnmulţeşte cu coeficientul de corecţie pentru fiecare rang de localitate astfel:
Rangul Localitatii
Coeficientul de Corecţie
1,10
IV (Reşedinţa de Comuna)
1,00
V (Sate componente)
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

Nr.crt.

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ȊN EXTRAVILAN
ȋn cazul persoanelor juridice
-lei / haNivelurile pentru anul 2020
Nivelurile pentru anul 2021 indexate cu rata
Categorie de folosinţă/ Zona
conform HCL 60/2019
inflaţiei 3,8%
Zona A

0

1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
7.1.

1

Teren cu construcţii
Arabil
Pasune
Faneata
Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr.5.1.
Vie pana la intrarea pe rod
Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr.6.1.
Livada pana la intrarea pe rod
Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu
exceptia celui prevazut la 7.1.
Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu
rolde protectie

Zona A

2

3

32
52
29
29
55
0
58
0

33
54
30
30
57
0
60
0

17

18

0

0

7

8.
8.1.
9.
10.

Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole

Teren cu amenajari piscicole
Drumuri si cai ferate
Teren neproductiv

1
27
0
0

1
28
0
0

Suma stabilită, corespunzătoare tabelului se ȋnmulţeşte cu coeficientul de corecţie pentru fiecare rang de localitate astfel:
Rangul Localităţii
Coeficientul de Corecţie
1,10
IV (Reşedinţa de Comuna)
1,00
V (Sate componente)
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
NIVELURILE PENTRU ANUL 2021
ANUL 2020 conform HCL
indexate cu rata inflaţiei 3,8%
60/2019
- 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 cm3, inclusiv
Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste
1.600 cm3
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cmc si 2000 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cmc si 2600 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc si 3000 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cmc
Autobuze, autocare, microbuze
Alte autovehicule 9um asa totala maxima autorizata de pana la 12 tone
inclusiv
Tractoare inmatriculate
II.
1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică
1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cmc
1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cmc
2. Vehicule fară capacitate cilindrică evidenţiată

8,37

8,69

9,41

9,77

18,83
75,31
150,62
303,34
25,10

19,55
78,17
156,34
314,87
26,05

31,38

32,57

18,83

19,55

x
4,18
6,28
104,60

x
4,34
6,52
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
NIVELURILE PENTRU ANUL 2020
ȋn lei/an - conform HCL 60/2020
Numărul de axe si greutatea brută ȋncărcată
maximă admisă

0

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

1

2

3

4

148,53
413,17
580,53
1314,82
1314,82

0
154,17
428,87
602,59
602,59

154,17
428,87
602,59
625,49
625,49

259,41
532,41
691,41
1065,87
1655,82
1655,82
1655,82

154,17
269,27
552,64
717,68
1106,37
1106,37
1106,37

269,27
552,64
717,68
1106,37
1718,74
1718,74
1718,74

700,82
1094,12
1737,41
2577,34
2577,34
2577,34

717,68
727,45
1135,70
1803,43
1803,43
1803,43

727,45
1135,70
1803,43
2675,28
2675,28
2675,28

I. două axe
1. Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 13 tone
2. Masa de cel putin 13 tone, dar mai mica de 14 tone
3. Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 15 tone
4. Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 18 tone
5.Masa de cel putin 18 tone

0
148,53
413,17
580,53
580,53
II. trei axe

1. Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 17 tone
2. Masa de cel putin 17 tone, dar mai mica de 19 tone
3. Masa de cel putin 19 tone, dar mai mica de 21 tone
4. Masa de cel putin 21 tone, dar mai mica de 23 tone
5. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone
6. Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone
7. Masa de cel putin 26 tone
1. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone
2. Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 27 tone
3. Masa de cel putin 27 tone, dar mai mica de 29 tone
4. Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone
5. Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 32 tone
6. . Masa de cel putin 32 tone

148,53
259,41
532,41
691,41
1065,87
1065,87
1065,87
III. patru axe
691,41
700,82
1094,12
1737,41
1737,41
1737,41
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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
NIVELURILE PENTRU ANUL 2020 ȋn
lei/an - conform HCL 60/2019
Numărul de axe si greutatea brută ȋncărcată
maximă admisă

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

0
0
0
66,94
153,76
359,82
465,47
839,94
839,94

0
0
66,94
153,76
359,82
465,47
839,94
1472,77
1472,77

0
0
0
69,48
159,60
373,49
483,16
871,86
871,86

0
0
69,48
159,60
373,49
483,16
871,86
1528,74
1528,74

144,35
335,77
552,29
810,65
979,06
1607,70
2231,12
2231,12
2231,12

335,77
552,29
810,65
979,06
1607,70
2231,12
3387,99
3387,99
3387,99

149,84
348,53
573,28
841,45
1016,26
1668,79
2315,90
2315,90
2315,90

348,53
573,28
841,45
1016,26
1668,79
2315,90
3516,73
3516,73
3516,73

1776,11

2471,70

1843,60

2565,62

I. 2+1 axe
1. Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 14 tone
2. Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 16 tone
3. Masa de cel putin 16 tone, dar mai mica de 18 tone
4. Masa de cel putin 18 tone, dar mai mica de 20 tone
5. Masa de cel putin 20 tone, dar mai mica de 22 tone
6. Masa de cel putin 22 tone, dar mai mica de 23 tone
7. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone
8. Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 28 tone
9.Masa de cel putin 28 tone

II. 2+2 axe
1. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone
2. Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone
3. Masa de cel putin 26 tone, dar mai mica de 28 tone
4. Masa de cel putin 28 tone, dar mai mica de 29 tone
5. Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone
6. Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 33 tone
7. Masa de cel putin 33 tone, dar mai mica de 36 tone
8. Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone
9. Masa de cel putin 38 tone

III. 2+3 axe
1.Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone
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2.Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone
3.Masa de cel putin 40 tone

2471,70
2471,70

3358,71
3358,71

2565,62
2565,62

3486,34
3486,34

1569,00
2178,82
3013,53
3013,53

2178,82
3013,53
4458,05
4458,05

1628,62
2261,62
3128,04
3128,04

2261,62
3128,04
4627,46
4627,46

892,24
1079,47
1612,93
1612,93

1079,47
1612,93
2566,88
2566,88

926,15
1120,49
1674,22
1674,22

1120,49
1674,22
2664,42
2664,42

IV. 3+2 axe
1.Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone
2.Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone
3.Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone
4. Masa de cel putin 44 tone

V. 3+3 axe
1.Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone
2.Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone
3.Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone
4. Masa de cel putin 44 tone

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
a) Pana la 1 tona inclusiv
b) Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d) Peste 5 tone

NIVELURILE PENTRU
ANUL 2020 ȋn lei/an conform HCL 60/2019

NIVELURILE PENTRU ANUL
2021 ȋn lei/an - indexate cu rata
inflaţiei 3,8%

9,41
35,56
54,39
66,94

9,77
36,91
56,46
69,48

5. Ȋn cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din
tabelul nr.12
12

Impozit - lei/an -

Tabel nr.12
NIVELURILE PENTRU
ANUL 2020 ȋn lei/an indexate cu rata inflaţiei
4,6%
Impozit - lei/an -

2

3

NIVELURILE PENTRU
ANUL 2019 ȋn lei/an conform HCL 65/2018

Mijloc de transport pe apă aparţinând persoanelor fizice/juridice
0

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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(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-

6
7
9
13
15

6
7
9
13
16
16+0,01 leu/ m²
pentru fiecare mp care depăşeşte
1.000 m

Art.474(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban
a) până la 150 m² inclusiv
b) între 151 şi 250 m² inclusiv
c) între 251 şi 500 m² inclusiv
d) între 501 şi 750 m² inclusiv
e) între 751 şi 1.000 m² inclusiv
f) peste 1.000 m²

15+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
Art.474(10)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări

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
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

16

17

8 lei pentru fiecare mp afectat

8 lei pentru fiecare mp afectat

8 lei pentru fiecare mp de suprafata
ocupata de constructie

8 lei pentru fiecare mp de suprafata
ocupata de constructie
14 lei pentru fiecare racord

14 lei pentru fiecare racord
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Art.475 (1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare

14

22

Art.475 (2)Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare si a atestatului de
producator :
a) Carnet comercializare
b) Atestat de producator
Art.475 (3)Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei
activitati economice, program de functionare
Art.486 (5) Taxa pentru eliberarea de copii de pe planuri cadastrale sau de pe alte
asemenea planuri, deţinute de consiliile locale
Art.475(3) Taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind
desfăşurarea activitati alimentatie publica (baruri si restaurante)
a) Persoane fizice individuale
b) Persoane juridice

30
60
50

31
62
52

29 lei, pentru fiecare m² sau fractiune de
m²

30 lei, pentru fiecare m² sau
fractiune de m²

250
260
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

Afisaj situat la locul in care persoana deruleaza o
activitate economica
Orice alt panou, afisaj sau structura de afisaj
pentru reclama si publicitate

33
24

NIVELURILE PENTRU ANUL
2021 indexate cu rata inflaţiei 3,8%

34
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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