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T A B L O U L 

cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se 

ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Comune Oţeleni,  

în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare  
 

I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  Titlul IX – Impozite și taxe locale 

CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI 

Art. 457 alin. (1) 

Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în 

proprietatea persoanelor fizice : 

COTELE STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL 

COTA STABILITǍ DE CONSILIUL 
LOCAL PENTRU ANUL 2022 

0,08% - 0,2% 0,1% 

Art. 457 alin. (2)   Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în 

metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m
2
, din tabelul următor:                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

Tipul clădirii 

 

 
VALORILE  APLICATE ÎN ANUL 2021 

VALORILE  STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL PENTRU ANUL 2022 

Valoarea impozabilă Valoarea impozabilă 

Cu instalații de apă, 

canalizare, electrice 

și încălzire (condiții 

cumulative) 

Fără instalații de 

apă, canalizare, 

electricitate sau 

încălzire 

Cu instalații de apă, 

canalizare, electrice 

și încălzire (condiții 

cumulative) 

Fără instalații de 

apă, canalizare, 

electricitate sau 

încălzire 

A. Clădiri cu  cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din 

cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma 

unui tratament termic și/sau chimic 

 

1038 

 

623 

 

1065 

 

639 

B. Clădiri cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din 

cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau din orice alte materiale 

nesupuse unui tratament termic și/sau chimic  

 

311 

 

208 

 

319 

 

213 

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți 

exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate 

în urma unui tratament termic și/sau chimic   

 

208 

 

182 

 

213 

 

187 

D. Clădire-anexă cu pereți exteriori din lemn, din piatră 

naturală, din cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau din orice alte 

materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic   

 

130 

 

78 

 

133 

 

80 

ANEXA 1 la HCL____/_______ 



2 

 

E.În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă adresa 

încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, 

utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri 

prevazute la lit. A-D 

 

75% din suma care 

s-ar aplica clădirii 

 

75% din suma care 

s-ar aplica clădirii 

F.În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă adresa 

încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, 

utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă în oricare dintre 

tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 

 

50% din suma care 

s-ar aplica clădirii 

 

50% din suma care 

s-ar aplica clădirii 

  Art. 457 alin. (6)  
Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate   

conform alin. (2)-(5) cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor: 

 

Zona în cadrul 

localităţii 

 

Rangul localităţii 

 0 I II III IV V 

A 2,60 2,50 2,40 2,30 1,10 1,05 

B 2,50 2,40 2,30 2,20 1,05 1,00 

C 2,40 2,30 2,20 2,10 1,00 0,95 

D 2,30 2,20 2,10 2,00 0,95 0,90 

    Zonarea localităţii OȚELENI este cea aprobata de HCL nr. 99 din 17.12.2018. 

Art. 457 alin. (8)  
Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1)-(7), se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum   

urmează: 

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

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

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

Art. 457 alin.(9) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că 

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

obligatoriu lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin 

acţiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte lucrări de intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga 

durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, creşterea performanţei 

energetice şi a calităţii arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de 

renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor. 
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Art. 458  

Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în 

proprietatea persoanelor fizice: 

COTELE STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL 

COTA APLICATǍ ÎN 
ANUL 2021 

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 

Art. 458 alin. (1)    
Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea 

persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin 

aplicarea unei cote de 1,3 % asupra valorii care poate fi: 

 a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit 

de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de 

referinţă, depus la organul fiscal local până la primul 

termen de plată din anul de referinţă. În situaţia depunerii 

raportului de evaluare după primul termen de plată din 

anul de referinţă, acesta produce efecte începând cu data 

de 1 ianuarie a anului fiscal următor. 

 b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul 

clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de 

referinţă; 

 c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se 

transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor 

dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă. În 

situaţia în care nu este precizată valoarea, se utilizează 

ultima valoare înregistrată în baza de date a organului 

fiscal                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2% – 1,3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3% 

Art. 458 alin. (3)  

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea 

persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul 

agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea 

unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 

 

 

 

0,4% 

 

 

0,4% 

 

 

0,4% 

Art. 458 alin.(4)  

În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată 

conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin 

aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile 

determinate conform art. 457 

 

 

 

2% 

 

 

2% 

 

 

2% 
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Art. 460  
Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de 

persoanele juridice 

COTELE STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL 

COTA APLICATǍ ÎN 
ANUL 2021 

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 

Art. 460 alin. (1)  
Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau 

deţinute de persoanele juridice :                            

 

0,08% - 0,2% 

 

0,1% 

 

0,1% 

Art. 460 alin. (2) 

 Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau 

deţinute de persoanele juridice :                                

 

0,2% - 1,3% 

 

0,8% 

 

0,8% 

Art. 460 alin. (3)  

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau 

deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi 

din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se 

calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii 

impozabile a clădirii. 

 

 

0,4% 

 

 

0,4% 

 

 

0,4% 

Art. 460 alin. (8)  

În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat 

valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 5 ani anteriori 

anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 

5%. 

                    

                      5% 

             

                  5% 

                 

                   5% 

Art.462alin.(2)  

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe clădiri, 

datorat/e pentru întregul an de către contribuabili, până la 

data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o 

bonificaţie la: 

a) Persoane fizice; 

b) Persoane juridice. 

 

 

0% - 10% 

 

 

 

 

 

10% 

10% 

 

 

 

 

 

10% 

10% 

 

CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN 

Art. 465 alin. (1)  

İmpozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a 

terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.                                                                                                                                                                                                     

Art. 465 alin. (2) 

 În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii,  impozitul/taxa pe teren se 

stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în urmatorul tabel: 

- lei/ha -                                                                                                                                                                                                   
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Zona în cadrul 

localității 

 

NIVELURILE APLICATE ÎN ANUL 2021 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2022 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități 

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

A X X X X 830 623 X X X X 852 639 

B X X X X 623 519 X X X X 639 532 

C X X X X 519 311 X X X X 532 319 

D X X X X 311 208 X X X X 319 213 

Art. 465 alin. (3) 

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la  altă categorie de  folosinţă decât cea de terenuri cu  construcţii , impozitul/taxa 

pe teren se  stabileşte  prin  înmulţirea   suprafeţei  terenului,  exprimată  în hectare, cu suma  corespunzătoare prevazută în tabelul de mai jos, iar acest 

rezultat se  înmulţeşte  cu  coeficientul  de  corecţie corespunzător rangului  localităţii , respectiv  “4” şi „‟5‟‟, conform art. 465 alin. (5). 

 Art. 465 alin. (4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul următor, exprimate in lei pe hectar:                                                                                                                                                                                                      

Nr. 

crt. 

                        Zona 

  

Categoria 

de  folosință 

NIVELURILE  APLICATE ÎN ANUL 2021 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 

A B C D A B C D 

1 Teren arabil 29 22 20 16 30 23 21 16 

2 Pășune 22 20 16 13 23 21 16 13 

3 Fâneață 22 20 16 13 23 21 16 13 

4 Vie 48 36 29 20 49 37 30 21 

5 Livadă 55 48 36 29 56 49 37 30 

6 Pădure sau alt teren cu 

vegetație forestieră 

29 22 20 16 30 23 21 16 

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

8 Drumuri și căi ferate 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Neproductiv 0 0 0 0 0 0 0 0 

   Art. 465 alin. (5) 

Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în următorul tabel: 

Rangul localității Coeficientul de corecţie 

0 8,00 

I 5,00 

II 4,00 

III 3,00 

IV 1,10 

V 1,00 
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  Nivelurile stabilite de Consiliul Local Oțeleni pentru anul 2022 privind taxele/impozitele locale pe teren intravilan sunt următoarele:     - lei/ha – 

Nr. 

crt. 

                        Zona 

 

Categoria  

de  folosință 

NIVELURILE  APLICATE ÎN ANUL 2021 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 

Rangul IV Rangul V Rangul IV Rangul V 

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

1 Teren arabil 32 24 22 18 29 22 20 16 33 25 23 18 30 23 21 16 

2 Pășune 24 22 18 15 22 20 16 13 25 23 18 15 23 21 16 13 

3 Fâneață 24 22 18 15 22 20 16 13 25 23 18 15 23 21 16 13 

4 Vie 53 40 32 22 48 36 29 20 54 41 33 23 49 37 30 21 

5 Livadă 60 53 40 32 55 48 36 29 62 54 41 33 56 49 37 30 

6 Pădure sau alt teren cu 

vegetație forestieră 

32 24 22 18 29 22 20 16 33 25 23 18 30 23 21 16 

7 Teren cu ape 18 15 8 0 16 13 8 0 18 15 8 0 16 13 8 0 

8 Drumuri și căi ferate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Neproductiv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Art. 465 alin. (7) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma 

corespunzătoare prevazută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6): 

- lei/ha                                                                                                                                                                                    

         

Categoria de folosință 
NIVELURILE  APLICATE ÎN 

ANUL 2021 

NIVELURILE STABILITE 
DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

1 Teren cu construcții 31 32 

2 Teren arabil 49 50 

3 Pășune 29 30 

4 Fâneață 29 30 

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 57 58 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0 

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 57 58 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 0 

7 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1 16 16 

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

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 6 6 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 35 36 

9 Drumuri și căi ferate 0 0 

10 Teren neproductiv 0 0 
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Art. 467 alin. (2)     

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat 

pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 

31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o 

bonificaţie de: 

a) Persoane fizice : 

b) Persoane juridice                                

COTELE STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL 

COTELE APLICATE ÎN ANUL 
2021 

COTELE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 

0% - 10%  

 

10% 

5% 

 

 

10% 

5% 

 

CAPITOLUL IV  -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

Art. 470 alin. (1) 

Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport, conform celor prevăzute în prezentul capitol. 

Art. 470 alin. (2) 
      

In cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin 

înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm
3
 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

Nr. 

crt. 
Mijloace de transport cu tracțiune mecanică 

 
NIVELURILE  APLICATE ÎN 

 ANUL 2021 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 2022 

Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta 
 

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

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu 

capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm
3
, inclusiv 

 

8 

 

8 

2 Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică 

de peste 1.600 cm
3
 

 

9 

 

9 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm
3
 și 2.000 

cm
3
 inclusiv 

 

19 

 

19 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm
3
 și 2.600 

cm
3
 inclusiv 

 

75 

 

77 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm
3
 și 3.000 

cm
3
 inclusiv 

 

149 

 

153 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm
3
 301 309 

7 Autobuze, autocare, microbuze 25 26 

8 Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă 

autorizată de până la 12 tone, inclusiv 

 

31 

 

32 

9 Tractoare înmatriculate 19 19 
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II. Vehicule înregistrate 

  
NIVELURILE  APLICATE ÎN 

 ANUL 2021 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 2022 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică - lei/200 cm
3
 -*

 
- lei/200 cm

3
 -* 

1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm
3
 3 3 

1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm
3
 5 5 

2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidențiată 52 lei/an 53 lei/an 

                                                                                                                  * grupa de 200 cm
3
 sau fracțiune din aceasta 

Art. 470 alin. (3) 

În cazul mijloacelor de transport hibride,impozitul se reduce cu 

minimum 50%, conform hotărârii consiliului local. 

 

COTA APLICATA ÎN ANUL 2021 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL 
LOCAL PENTRU ANUL 2022  

50%  

 

50%  

 

Art. 470 alin. (4) 

În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din 

impozitul pentru motocicletele respective. 

 

50%  
 

50% 

Art. 470 alin. (5) 
    

  În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu 

suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: 

 
 

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă 

admisă 

 
NIVELURILE  APLICATE ÎN  ANUL 2021 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 

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 

I două axe 

 1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 147 0 153 

 2 Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 147 410 153 425 

 3 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 410 576 425 599 

 4 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 576 1305 599 1355 

 5 Masa de cel puțin 18 tone 576 1305 599 1355 

II 3 axe 
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 1 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 147 257 153 267 

 2 Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 257 528 267 549 

 3 Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 528 686 549 712 

 4 Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 686 1058 712 1098 

 5 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1058 1643 1098 1707 

 6 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1058 1643 1098 1707 

 7 Masa de cel puțin 26 tone 1058 1643 1098 1707 

III 4 axe 

 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 686 695 712 722 

 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 695 1086 722 1128 

 3 Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1086 1724 1128 1791 

 4 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1724 2558 1791 2657 

 5 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1724 2558 1791 2657 

 6 Masa de cel puțin 32 tone 1724 2558 1791 2657 

Art. 470 alin. (6) 
      

În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai 

mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: 

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă 

admisă 

 
NIVELURILE  APLICATE ÎN  ANUL 2021 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 

Ax(e) motor(oare) 

cu sistem de 

suspensie 

pneumatică sau un 

echivalentele 

recunoscute 

alte sisteme de 

suspensie pentru axele 

motoare 

Ax(e) motor(oare) 

cu sistem de 

suspensie 

pneumatică sau un 

echivalentele 

recunoscute, 

majorate 

alte sisteme de 

suspensie pentru 

axele motoare, 

majorate 

I 2 + 1 axe 

 1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0 

 2 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0 

 3 Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 66 0 69 

 4 Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 66 153 69 158 

 5 Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 153 357 158 371 

 6 Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 357 462 371 480 

 7 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 462 834 480 866 
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 8 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 834 1462 866 1519 

 9 Masa de cel puțin 28 tone 834 1462 866 1519 

II 2 + 2 axe 

 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 143 333 148 346 

 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 333 548 346 569 

 3 Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 548 804 569 836 

 4 Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 804 972 836 1009 

 5 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 972 1595 1009 1657 

 6 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1595 2214 1657 2300 

 7 Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2214 3362 2300 3493 

 8 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2214 3362 2300 3493 

 9 Masa de cel puțin 38 tone 2214 3362 2300 3493 

III 2 + 3 axe 

 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1763 2452 1830 2548 

 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2452 3333 2548 3463 

 3 Masa de cel puțin 40 tone 2452 3333 2548 3463 

IV 3 + 2 axe 

 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1557 2162 1618 2246 

 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2162 2990 2246 3107 

 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2990 4424 3107 4596 

 4 Masa de cel puțin 44 tone 2990 4424 3107 4596 

V 3 + 3 axe 

 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 885 1071 920 1113 

 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1071 1601 1113 1662 

 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1601 2547 1662 2647 

 4 Masa de cel puțin 44 tone 1601 2547 1662 2647 

Nivelurile prevăzute la art. 470 alin. (5) și alin. (6) s-au stabilit pentru anul 2022, în funcție de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima     

zi   lucrătoare  a lunii octombrie a anului 2021 și de nivelurile minime prevăzute în Directiva nr. 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de 

marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri (4,9470 lei/euro). 

Art. 470  alin. (7)  

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

transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

 

Masa totală maximă autorizată 
NIVELURILE  APLICATE ÎN 

ANUL 2021 

NIVELURILE STABILITE 
DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

Impozit - lei - Impozit - lei - 
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a. Până la 1 tonă, inclusiv    9 9 

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 35 36 

c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone  54 55 

d. Peste 5 tone 66 68 

Art. 470 alin. (8)  

In cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:                                                

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal 22 23 

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

3. Bărci cu motor 218 224 

4. Nave de sport și agrement Între 0 și 1161 Între 0 și 1191 

5. Scutere de apă 218 224 

6. Remorchere și împingătoare: X X 

a) până la 500 CP, inclusiv 580 595 

b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv 944 969 

c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv 1451 1489 

d) peste 4000 CP 2322 2382 

7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta 189 194 

8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale: X X 

a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 189 194 

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de 

tone, inclusiv 

291 299 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 509 522 

Art. 472 alin. (2)   
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe 

mijlocul de transport, datorat pentru întregul 

an de către contribuabili, până la data de 

31 martie a anului respectiv inclusiv, se 

acordă o bonificaţie de : 

a) persoane fizice : 

b) persoane juridice :                                                             

COTELE STABILITE 
PRIN CODUL 

 

COTELE APLICATE ÎN ANUL 
2021 

COTELE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL PENTRU ANUL 2022 

0% - 10%  

 

 

 

10% 

5% 

 

 

 

 

10% 

5% 
 

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE  URBANISM, A AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE ȘI A ALTOR AVIZE ȘI 
AUTORIZAȚII 

Art. 474 alin. (1)    

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul rural   
NIVELURILE  APLICATE ÎN 

ANUL 2021 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 
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Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism - lei - - lei - 

a) până la 150 m² inclusiv 3 3 

b) între 151 și 250 m² inclusiv 3 3 

c) între 251 și 500 m² inclusiv 4 4 

d) între 501 și 750 m² inclusiv 5 5 

e) între 751 și 1.000 m² inclusiv 6 6 

f) peste 1.000 m² 8 + 0,005 lei/m
2
, pentru fiecare m

2
 care 

depășește 1.000 m
2
 

8 + 0,005 lei/m
2
, pentru fiecare m

2
 care 

depășește 1.000 m
2
 

Art. 474 alin. (3) 

Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este : 

31,14% din cuantumul taxei pentru 

eliberarea certificatului sau a 

autorizaţiei iniţiale. 

30% din cuantumul taxei pentru 

eliberarea certificatului sau a 

autorizaţiei iniţiale. 

Art. 474 alin. (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: 

 

16 lei 

 

 

16 lei 

Art. 474 alin. (5) 

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire 

rezidenţială sau clădire- anexă este egală cu : 

 

0,52 % din valoarea autorizată a 

lucrărilor de construcţii. 

 

0,5 % din valoarea autorizată a 

lucrărilor de construcţii. 

Art. 474 alin. (6) 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte 

construcţii decât cele  menţionate la alin. (5) este egală cu : 

1,04% din valoarea autorizată a 

lucrărilor de construcţie, inclusiv 

valoarea instalaţiilor aferente. 

 

1% din valoarea autorizată a lucrărilor 

de construcţie,inclusiv valoarea 

instalaţiilor aferente. 

Art. 474 alin. (8) 

Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu : 

31,14% din cuantumul taxei 

pentru eliberarea certificatului sau a 

autorizaţiei iniţiale 

 

30% din cuantumul taxei 

pentru eliberarea certificatului sau a 

autorizaţiei  iniţiale 

Art. 474 alin. (9) 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, 

a unei construcţii este egală cu : 

 

0,1% din valoarea impozabilă stabilită 

pentru determinarea impozitului pe 

clădiri, aferentă părţii desfiinţate. 

 

 

0,1% din valoarea impozabilă stabilită 

pentru determinarea impozitului pe 

clădiri, aferentă părţii desfiinţate. 

Art. 474 alin. (10) 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare 

lucrărilor de cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării 

studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice, 

sondele de gaze, petrol şi alte excavări: 

 

 

10  lei inclusiv, pentru fiecare m
2
 

afectat 

 

 

10  lei inclusiv, pentru fiecare m
2
 

afectat 
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Art. 474 alin. (12) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare 

pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei 

construcţii  este egala cu : 

 

3,11% din valoarea autorizată a 

lucrărilor de organizare de şantier. 

 

3% din valoarea autorizată a lucrărilor 

de organizare de şantier. 

Art. 474 alin. (13) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare 

de tabere de corturi este egala cu : 

2,08% din valoarea 

autorizată a lucrărilor de construcţie. 

2% din valoarea 

autorizată a lucrărilor de construcţie. 

Art. 474 alin. (14) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, 

containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de 

afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice: 

 

8,30 lei, inclusiv, pentru fiecare metru
2
 

de suprafaţă ocupată de construcţie 

 

9  lei, inclusiv, pentru fiecare metru
2
 de 

suprafaţă ocupată de construcţie 

Art. 474 alin. (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: 

 

 

13 lei, inclusiv, pentru fiecare racord 

 

 

13 lei, inclusiv, pentru fiecare racord 

Art. 474 alin. (16) Taxa pentru eliberarea certificatului de 

nomenclatură stradală şi adresă; 

 

9 lei, inclusiv 

 

9 lei, inclusiv 

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

funcţionare se stabileşte de consiliul local şi este : 

 

21 

 

22 

Art. 475 alin. (2) Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, 

respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor 

din sectorul agricol se stabilesc de către consiliile locale şi este: 

 

52 

 

53 

Taxa pentru terase sezoniere 

- cu suprafața sub 50 mp inclusiv 

- cu suprafața intre 50-100 mp inclusiv 

- cu suprafața peste 100 mp 

 

104 

156 

208 

 

107 

160 

213 

Art. 475 alin. (3)  

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizaţiei de funcţionare 

pentru unităţile agenţilor economici ce funcţionează în perimetrul 

comunei ( cu excepţia activităţilor cuprinse în codurile CAEN: REV 

1 5530, 5540, CAEN REV: 2 2610, 5630. 

a) pentru unităţi cu profil comerţ cu suprafaţa de vânzare sub 

100 m2 inclusiv şi unităţi de prestări servicii 

b) pentru unităţi cu profil comerţ cu suprafaţa de vânzare între 

100 – 300 m
2
 

c) pentru unităţi cu profil comerţ cu suprafaţa de vânzare între 

300 – 500 m
2
  

d) pentru unităţi cu profil comerţ cu suprafaţa de vânzare peste 

500 m
2 

 

 

 

 

 

                              52 

 

208 

 

363 

 

519 

 

 

 

 

 

                              53 

 

213 

 

372 

 

532 
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Art. 475 alin. (3) lit. b) 

Unităţile a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 

561 - Restaurante, 

563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 

932 - Alte activităţi recreative şi distractive, 

potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, 

actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de 

Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor 

din economia naţională - CAEN, datorează bugetului local al 

comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în a cărui rază 

administrativ- teritorială se desfăşoară activitatea, o taxă pentru 

eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea acestor 

activităţi, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, 

pentru unităţile cu suprafaţă desfăşurată: 

a) până la 50 m
2
 

b) între 51 mp şi 100 m
2
 

c) între 151 mp şi 300 m
2
 

d) între 301 mp si 500 m
2
 

e) de peste 500 m
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

415 

623 

830 

1038 

1246 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

426 

639 

852 

1065 

1278 
 

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE 

 

Art. 477 alin. (5)  

Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin 

aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclamă 

şi publicitate. 

Cota taxei se stabileşte de consiliul local, fiind cuprinsă între : 

Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată 

obţinută sau care urmează a fi obţinută pentru serviciile de 

reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată. 

Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate prevăzută la alin. 

(1) se declară şi se plăteşte de către prestatorul serviciului de 

reclamă şi publicitate la bugetul local, lunar, până la data de 10 a 

lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de 

prestări de servicii de reclamă şi publicitate. 

COTA  APLICATA ÎN ANUL 2021 
COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 

 

 

 

3,11% 

 

 

 

3% 
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Art. 478 alin. (2)  

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 

(Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se 

calculează anual prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a 

fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă 

sau publicitate cu suma stabilită) 

NIVELURILE  APLICATE ÎN ANUL 
2021 

NIVELURILE STABILITE DE  
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 

- lei/m
2
 sau fracțiune de m

2 
- - lei/m

2
 sau fracțiune de m

2 
-
 

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

activitate economică 
33 34 

b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri 

de afișaj pentru reclamă și publicitate 
24 25 

 

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE 

 
Art. 481 alin. (1)  

Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de 

impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a 

abonamentelor,exclusiv taxa pe valoare adăugată. 
 

COTELE APLICATE ÎN  ANUL 2021 
 
 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

 
 

Art. 481 alin. (2)  

Consiliile locale hotărăsc cota de impozit după cum urmează: 
 

a) în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, 

balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare 

muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de 

circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională 

 

2,08% 

 

 

2% 

 

 

c) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate 

la lit. a) 

 

 

5,19% 

 

5% 

 

CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE 

Art. 484 

Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în 

interesul persoanelor fizice şi juridice, precum şi pentru 

promovarea turistică a localităţii, consiliile locale, judeţene şi 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot 

adopta taxe speciale 

NIVELURILE APLICATE ÎN ANUL 
2021 

NIVELURILE STABILITE DE 
 CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

 

 

Anexa 4 la Hotărâre 

 

 

Anexa 4 la Hotărâre 
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CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE 

 
NIVELURILE APLICATE ÎN ANUL 

2021 

NIVELURILE STABILITE DE 
 CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

Art. 486 alin. (1) Consiliile locale, Consiliul General al 

Municipiului Bucuresti sau consiliile judeţene, după caz, pot 

institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi 

pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor 

istorice de arhitectura şi arheologice şi altele asemenea: 

a) taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice– 

activităţi economice diverse; 

b) taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice de 

către vânzătorii ambulanţi; 

c) taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice cu 

panouri publicitare fixe şi mobile, casete publicitare, 

bannere, standuri de prezentare şi altele asemenea; 

d) taxa pentru utilizarea temporară a terenului a comunei 

Oţeleni în vederea organizării de evenimente; 

e) taxa pentru utilizarea temporară a terenului proprietate a 

comunei Oţeleni fără a avea întocmit contract de 

închiriere/concesionare şi pentru care nu s-a obţinut 

acordul autorităţii administraţiei publice locale pentru a 

fi utilizat temporar; 

 

 

 

 

 

3 lei/m
2
/zi 

 

10 lei/zi 

 

2,07lei/ m
2
/zi 

 

 

10 lei/ m
2
/zi 

 

3 lei/ m
2
/an 

 

 

 

 

 

3 lei/m
2
/zi 

 

10 lei/zi 

 

2 lei/ m
2
/zi 

 

 

10 lei/ m
2
/zi 

 

3 lei/ m
2
/an 

Art. 486 alin. (2) Taxe pentru deţinerea sau utilizarea 

echipamentelor și utilajelor destinate obţinerii de venituri care 

folosesc infrastructura publică locală, pe raza localităţii unde 

acestea sunt utilizate, precum și taxe pentru activităţile cu 

impact asupra mediului înconjurător. 

a) Taxa zilnică pentru deţinirea sau utilizarea 

echipamentelor destinate obţinerii de venit  (plug tractat 

mecanic, semnănătoare tractată mecanic, grapă cu 

discuri tractată mecanic, balotieră tractatămecanic, 

prăşitoare mecanică) 
 

 

 

 

 

 

6 lei/an 

 

 

 

 

 

6 lei/an 

Art. 486 alin. (3) Taxele prevazute la alin. (1) si (2) se calculează şi se plătesc în conformitate cu procedurile aprobate de autorităţile deliberative 

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

cale administrativă. Taxa poate fi majorată prin hotărâre a consiliului 
local, fără ca majorarea să poată depăși 50% din această valoare*. 

519  532 

 

CAPITOLUL  XI – SANCȚIUNI 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

Art. 493 

(3) Contravenția prevăzută la alin. (2)  

LIMITELE  APLICATE IN ANUL 
2021 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 

- lei - - lei - 

 lit. a)  depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la 

art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. 

(2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. 

(6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 

483 alin. (2) din Codul Fiscal se sancţionează cu amendă de : 

73 – 290 75 – 298 

 lit. b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. 

(2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5) şi alin. 

(7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), 

art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2) din 

Codul Fiscal se sancţionează cu amendă de : 

 

 

290 – 722 

 

 

298 – 741 

(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 

evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare 

la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă 

 

337 - 1638 

 

346 – 1681 

 (4
1
) Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor 

prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de 

la data solicitării constituie contravenție și se sancționează cu amendă  

 

504 – 2595 

 

517 – 2662 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%.    

 Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă 218- 870 224- 893 

 Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancționează cu amendă 870 - 2167 893 - 2223 

 Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 

evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare 

la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă 

 
1012 - 4914 

 
1038 - 5042 

INIȚIATOR,                                                                          Contrasemnează pentru legalitate, 

PRIMAR,                                                                              Secretar general 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI                                                         Adam Petronela 


