
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIȚA DE SUS 
CONSILIUL LOCAL  
 

HOTĂRÂRE 
 

privind  modificarea HCL Provița de Sus nr.55/21.12.2020 - privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, în comuna Provița de Sus  
 

În conformitate cu prevederile : 
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal ; 
- Legii nr.296/18.12.2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal 
- HCL 55/21.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, în comuna Provița de Sus; 
-  Referatul de aprobare al Primarului comunei Provița de Sus înregistrat sub nr.803/19.01.2021 ; 
- Raportul de specialitate nr.801/19.01.2021 al Compartimentului Taxe și Impozite, Financiar Contabil, din cadrul Primăriei comunei Provița de Sus ; 
- Avizele  celor trei comisii: 
         - Comisia Buget, Finanţe, Amenajarea teritoriului şi Urbanism, Ecologie şi Protecţia mediului ;    

               - Comisia pentru Administraţie Publică Locală, Juridic, Relaţii cu cetăţenii; 
         - Comisia  pentru Învăţământ, Sănătate, Cultură, Protecţie socială, Tineret şi Sport; 
 

         În temeiul prevederilor art. 129, alin.(4), lit. c), art. 139 alin. (3),lit. c) art. 140 alin (1) , art. 196 alin.(1) , lit. a), art. 197, art. 198 și art.243 alin. (1) lit. a) , din 
Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 
Consiliul Local al comunei Proviţa de Sus, adoptă prezenta hotărâre: 

 
 
Art.1.(1)Se aprobă modificarea HCL nr.55/21.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, în comuna Provița de Sus, conform Anexei 
nr. 1 la prezenta hotărâre.  
(2) Anexa nr.1 face parte integrantă din prezenta hotărâre . 
 
Art.2.(1) Hotărârea de față se aplică conform prevederilor Legii nr.296/18.12.2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal. 
(2) Prevederile prezentei hotărâri a Consiliului Local al Comunei Provița de Sus se completează cu prevederile legale privind impozitele și taxele locale cuprinse în 
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 
 
Art.3.(1) Toate celelalte prevederi  ale  HCL nr.55/21.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, în comuna Provița de Sus, care nu au 
fost modificate prin prezenta hotărâre rămân în vigoare și se aplică conform prevederilor hotărârii menționate . 
 (2) Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul comunei Provița de Sus, prin aparatul său de specialitate . 



Art.4. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul Primăriei comunei Proviţa de Sus, se va publica pe site-ul instituţiei şi se va comunica persoanelor şi autorităţilor 
publice interesate. 
 
    Președinte de ședință,                                                                                                                                                                Contrasemnez pentru legalitate, 
   Voiculescu Ion-Florin                                                                                                                                                                         Secretar General al UAT 
                                                                                                                                                                                                                         jr. Goagă Gabriel     
 
 
 
 
 
 
 
Nr.04 
Data 27.01.2021 
 

 

 

 

 

 

Anexa 1 la Hotararea Consiliului Local  nr.55 /21.12.2020 
 
 

CODUL FISCAL - TITLUL IX - IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 
 
Sectiunea A – Impozitul/taxa pe cladiri - art.457 Codul Fiscal 
 
Subsectiunea 1 – Impozitul pe cladirile rezidentiale, nerezidentiale si mixte aflate in proprietatea persoanelor fizice 

 
1. Calcul impozit pe cladirile rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice (Art.457 alin.(1), (2) - Cod Fiscal) 

 

Nr.consilieri 
în  funcție 

Nr.consilieri 
prezenţi 

Nr. voturi 
pentru 

Nr. voturi 
contra 

Nr. voturi 
abţinere 

         11 11 11 - - 



Pentru cladirile rezidentiale si cladirile anexa aflate in proprietate persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei  cote   de 
0,1 % asupra valorii impozabile a cladirii, valoare care se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate  a acesteia, exprimata in metri patrati,  cu 
valoarea impozabila corespunzatoare din tabelul de mai jos: 

 
  

VALORILE IMPOZABILE 
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, 

in cazul persoanelor fizice 
  

 

Felul clădirilor şi al altor construcţii impozabile 

IMPOZITE  PT. ANUL 2020 
conform HCL 18/23.04.2019 

IMPOZITE  PT. ANUL 2021 indexate cu rata 
inflației 3,8% 

Valoarea impozabilă 
- lei/m² - 

Valoarea impozabilă 
- lei/m² - 

Cladire cu 
instalaţii, de apă, 
canalizare 
electrica si 
încălzire (condiţii 
cumulative) 

 
Cladire fara 
instalaţii de apă, 
canalizare electrice 
sau de încălzire 

 
Cladire cu instalaţii, de 
apă, canalizare electrica 
si încălzire (condiţii 
cumulative) 

 
Cladire fara instalaţii de 
apă, canalizare electrice 
sau de încălzire 

0 1 2 3 4 5 
 
A. 

Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti 
exteriori din caramida, arsa sau din orice alte materiale 
rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic 

1218,59 731,15 1264.90 758.94 

 
B. 

Cladire 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 

366,10 243,72 380,01 252,98 



Valoarea impozabila se ajusteaza in functie de rangul localitatii  si zona in care este amplasata cladirea  cu coeficientul de corectie prevazut in tabelul urmator: 
 

Zona in cadrul 
localitatii 

Rangul localitatii 

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 
 

1. Calcul impozit pe cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice (Art.458 alin (1) – Cod Fiscal) 

Pentru cladirile nerezidentiale  aflate in proprietate persoanelor fizice impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote  de 0,75%  asupra 
valorii care poate fi: 
-valoare rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinta; 
-valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor  noi construite in ultimii 5 ani, anteriori anului  fiscal de referinta; 
-valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera  dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite  in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de 
referinta; 

In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi  calculata conform prevederilor mentionate mai sus, impozitul se calculeaza prin  aplicarea cotei de 2% 
asupra valorii impozabile determinate conform art 457. 
 

3.Calcul impozit pe cladirile cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice: Cladire cu destinatie mixta – cladire folosita atat in scop 
rezidential, cat si nerezidential (Art.459 - Cod Fiscal)  

 
C. 

Cladire-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 

243,72 213,38 252,98 221,49 

 
D. 

Cladire-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 

152,72 91,00 158,52 94,46 

 
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 
cladirii 

 
75% din suma care 
s-ar aplica cladirii 

 
75% din suma care s-ar 
aplica cladirii 

 
75% din suma care s-ar 
aplica cladirii 

 
 
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 
cladirii 

 
50% din suma care 
s-ar aplica cladirii 

 
50% din suma care s-ar 
aplica cladirii 

 
50% din suma care s-ar 
aplica cladirii 



Pentru cladirile cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculeaza  prin insumarea impozitului calculat pentru 
suprafata in scop rezidential, conform art.457, cu impozitul determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential, conform art.458 
In cazul in care la adresa cladirii  este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara nici o activitate economica, impozitul se calculeaza conform 

art.457 
In cazul in care suprafetele folosite in scop rezidential si cele folosite in scop nerezidential nu pot fi evidentiate distinct se aplica urmatoarele reguli: 
- in cazul in care la adresa cladirii  este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara nici o activitate economica, impozitul se calculeaza conform 
prevederilor  art.457; 
- in cazul in care la adresa cladirii  este inregistrat un domiciliu fiscal la care  se desfasoara  o activitate economica, iar cheltuielile cu utilitatile sunt inregistrate 
in  sarcina  persoanei care desfasoara activitatea economica,  impozitul se calculeaza conform prevederilor  art.458; 

 
Subsectiunea 2 – Calculul impozitului/taxei pe cladirile detinute de persoane juridice (Art.460 - Cod Fiscal) 

 
 Calculul impozitului/taxei pe cladirile detinute de persoane juridice  (Art.460 - Cod Fiscal) 

 
Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietate sau detinute de  persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote  de 

0,2% asupra valorii impozabile a cladirii. 
 
Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietate sau detinute de  persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote  de 

1,3 % asupra valorii impozabile a cladirii. 
 
Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de  persoanele juridice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul /taxa 

pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote  de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii. 
 
In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat  valoarea impozabila  a cladirii in ultimii 3 ani anteriori  anului de referinta, cota impozitului /taxei pe 

cladiri este de 5%. 
 
In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determina   prin insumarea impozitului calculat pentru 

suprafata in scop rezidential  cu impozitul determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential. 
 
Pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri, valoarea impozabila  a cladirilor aflate in proprietatea persoanelor juridice  este valoarea de la 31 decembrie  

a anului anterior celui pentru care se datoreaza impozitul/taxa si poate fi: 
- ultima valoare impozabila inregistrata in evidentele organului fiscal; 
- valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele  de evaluare a bunurilor  aflate in 
vigoare la data evaluarii; 
- valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor  noi construite in cursul anului fiscal anterior ; 
- valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera  dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in cursul anului fiscal anterior; 
- in cazul cladirilor  care sunt finantate in baza unui contract de leasing financiar, valoarea  rezultata dintr-un raport de evaluare  intocmit de un evaluator 
autorizat  in conformitate cu standardele  de evaluare a bunurilor  aflate in vigoare la data evaluarii; 
- in cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, valoarea inscrisa in contabilitatea proprietarului cladirii  si comunicata concesionarului, 
locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz. 



 
 
Sectiunea B – Impozitul/taxa pe teren 

 
Subsectiunea 1 – Calculul impozitului/taxei pe terenul intravilan (Art.465 alin(2), (3), (4), (5) - Cod Fiscal) 

 
 (1) Impozitul/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. 
 

 (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 următorul tabel: 
 
  IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU 

CONSTRUCTII 
 

-lei / ha - 
Zona în 
cadrul 

localităţii/Rangul 
localitatii 

IV V IV V IV V 

 VALORILE STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL 

IMPOZITE  PT. ANUL 2020 
conform HCL 18/23.04.2019 

IMPOZITE  PT. ANUL 2021 
indexate cu rata 
inflației 3,8% 

A 711-1788 569-1422 1130,73 X 1173,70 X 
B 569-1422 427-1068 X 452,92 X 470,13 
C 427-1068 287-710 X 451,87 X 469,04 

D 278-696 142-356 X X X X 

 
(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 prevăzută la alin. (4), prevazut mai 
jos iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător rangului prevăzut la alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal; 

  



    
 (4) Pentru stabilirea impozitului/taxe pe teren potrivit art.(3) se folosesc sumele din tabelul urmator:  

 
IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN 

-ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINTA DECAT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII- 
 

- lei / ha - 
 

Zona  /Categorie 
de folosinta 

 
Nivelurile conform Legii nr.227/2015 

IMPOZITE  PT. ANUL 2020 
conform HCL 18/23.04.2019 

IMPOZITE  PT. ANUL 2021 indexate cu rata 
inflației 3,8% 

Zona 
A 

Zona 
B 

Zona 
C 

Zona 
D 

Zona 
A 

Zona 
B 

Zona 
C 

Zona 
D 

Zona 
A 

Zona 
B 

Zona 
C 

Zona 
D 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Teren arabil 28 21 19 15 44,98 33,47 30,33 X 46,69 34,74 31,48 X 
Păşune 21 19 15 13 33,47 30,33 24,06 X 34,74 31,48 24,97 X 
Fâneaţa 21 19 15 13 33,47 30,33 24,06 X 34,74 31,48 24,97 X 
Vie 46 35 28 19 73,22 55,44 44,98 X 76,00    57,55 46,69 X 
Livada 53 46 35 28 84,73 73,22 55,44 X 87,95 76,00 57,55 X 
Pădure sau alt teren cu 
vegetaţie forestieră 

28 21 19 15 44,98 33,47 30,33 X 46,69 34,74 31,48 X 

Teren cu ape 15 13 8 0 24,06 20,92 12,55 X 24,97  21,71 13,03 X 
Drumuri si cai ferate 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 X 
Teren neproductiv 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 X 

 
(5) Suma stabilita se inmulteste  cu coeficientul de corectie prevazut in urmatorul tabel  :    

 
Rangul localitatii Coeficient de corectie 

0 8,00 

I 5,00 

II 4,00 

III 3,00 

IV 1,10 

V 1,00 
 
 



(6) Ca excepţie de la prevederile alin. (3) - (5), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în 
registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin. (7) numai 
dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură; 
b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a). 

 

Subsectiunea 2 –  Calculul impozitului/taxei pe terenul extravilan  (Art.465 alin(7), (8) - Cod Fiscal) 

 În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, 
cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător.  

 
 
 
Nr.crt. 

 
 
Categorie de folosinta 
 

 
Nivelurile conform 
Legii nr.227/2015 

IMPOZITE  PT. ANUL 
2020 

conform HCL 
18/23.04.2019 

IMPOZITE  PT. ANUL 
2021 indexate cu rata 

inflației 3,8% 

0 1 2 3 4 
1 Teren cu construcţii 22 - 31 32,43 33,66 
2 Teren arabil 42 - 50 52,30 54,29 
3 Păşune 20 - 28 29,29 30,40 
4 Fâneaţă 20 - 28 29,29 30,40 
5 Vie pe rod, alta decât cea 

prevăzută la nr. crt. 5.1 
48 - 55 57,53 59,71 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0 0 
6 Livadă pe rod, alta decât cea 

prevăzută la nr. crt. 6.1 
48 - 56 58,58 60,81 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 0 0 
7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie 

forestieră, cu excepţia celui 
prevăzut la nr. crt. 7.1 

8 - 16 16,74 17,38 

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 
de ani şi pădure cu rol de 
protecţie 

0 0 0 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu 
amenajări piscicole 

1 - 6 6,28 6,52 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 26 - 34 35,56 36,91 
9 Drumuri şi căi ferate 0 0 0 
10 Teren neproductiv 0 0 0 

 



 
Suma stabilita se inmulteste  cu coeficientul de corectie prevazut in urmatorul tabel  :       

   
Zona in cadrul 

localitatii 
Rangul localitatii 

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 
                                                                                             

Taxa pe teren se datoreaza pe perioada valabilitatii contractului prin care se constituie dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta. In 
cazul contractelor care prevad perioade mai mici de un an, taxa se datoreaza proportional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul de concesiune, 
inchiriere, administrare ori folosinta. 

 
 

Sectiunea C – Impozitul pe mijloacele de transport – art.470 Codul Fiscal 
 

(1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculeaza  in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe  de 200 cmc sau 
fractiune  din aceasta cu suma corespunzatoare  din tabelul urmator: 

 
 
 

Tipul mijlocului de transport 

NIVELURILE 
conform Legii 
nr.227/2015 

IMPOZITE  PT. ANUL 
2020 

conform HCL 
18/23.04.2019 

IMPOZITE  PT. 
ANUL 2021 

indexate cu rata 
inflației 3,8% 

- lei / an / 200 cm³ 
sau fracţiune - 

- 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 8 10,46 10,86 

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

9 11,51 11,95 

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cmc si 2000 cm3 inclusiv 18 23,01 23,88 
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cmc si 2600 cm3 inclusiv 72 91,13 94,59 
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc si 3000 cm3 inclusiv 144 183,05 190,01 
Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cmc 290 369,24 383,27 
Autobuze, autocare, microbuze 24 30,33 31,48 
Alte autovehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de 
pana la 12 tone inclusiv 30 37,66 39,09 



Tractoare inmatriculate 18 23,01 23,88 
II.Vehicule înregistrate  
1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică Lei/200cm3 X X 

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cmc 2-4 4 4,15 
1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cmc 4-6 6 6,23 

2. Vehicule fară capacitate cilindrică evidenţiată 50-150 lei/an 159,00 165,04 
 
 

(2) In cazul mijloacelor de transport hibride impozitul se reduce cu minim 50%. 
(3) In cazul unui atas, impozitul pe mijlocul de transport  este de 50%  din impozitul pentru motocicletele respective.  
(4) In cazul unui autovehicul  de transport marfa  cu masa totala  autorizata  egala sau mai mare  de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport  este 
egal cu suma  corespunzatoare  prevazuta  in tabelul urmator: 

 
 

Numărul de axe si greutatea bruta incarcata maximă 
admisa 

IMPOZITE  PT. ANUL 2020 
conform HCL 18/23.04.2019 

IMPOZITE  PT. ANUL 2021 indexate cu rata 
inflației 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 1 2 3 4 
I. două axe 

1. Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 13 tone 0 151 0 157 
2. Masa de cel putin 13 tone, dar mai mica de 14 tone 151 418 157 434 
3. Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 15 tone 418 588 434 610 
4. Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 18 tone 588 1333 610 1384 
5.Masa de cel putin 18 tone 588 1333 610 1384 

II. trei axe 
1. Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 17 tone 151 263 157 273 
2. Masa de cel putin 17 tone, dar mai mica de 19 tone 263 540 273 561 
3. Masa de cel putin 19 tone, dar mai mica de 21 tone 540 701 561 728 
4. Masa de cel putin 21 tone, dar mai mica de 23 tone 701 1081 728 1122 

    5. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 1081 1678 1122 1742 
6. Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 1081 1678 1122 1742 

    7. Masa de cel putin 26 tone 1081 1678 1122 1742 
III. patru axe 

1. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 701 710 728 737 
2. Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 27 tone 710 1109 737 1151 
3. Masa de cel putin 27 tone, dar mai mica de 29 tone 1109 1761 1151 1828 



4. Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 1761 2612 1828 2711 
   5. Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 32 tone 1761 2612 1828 2711 

6. . Masa de cel putin 32 tone 1761 2612 1828 2711 
 

(5) 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 si greutatea bruta incarcata maxima 
admisa IMPOZITE  PT. ANUL 2020 

conform HCL 18/23.04.2019 
IMPOZITE  PT. ANUL 2021 indexate cu rata 

inflației 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 68 0 71 
4. Masa de cel putin 18 tone, dar mai mica de 20 tone 68 156 71 162 
5. Masa de cel putin 20 tone, dar mai mica de 22 tone 156 365 162 379 
6. Masa de cel putin 22 tone, dar mai mica de 23 tone 365 472 379 490 
7. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 472 851 490 883 
8. Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 28 tone 851 1493 883 1550 
9.Masa de cel putin 28 tone 851 1493 883 1550 

II. 2+2 axe     
1. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 146 340 152 353 

2. Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 340 560 353 581 
3. Masa de cel putin 26 tone, dar mai mica de 28 tone 560 822 581 853 
4. Masa de cel putin 28 tone, dar mai mica de 29 tone 822 992 853 1030 
5. Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 992 1629 1030 1691 
6. Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 33 tone 1629 2261 1691 2347 
7. Masa de cel putin 33 tone, dar mai mica de 36 tone 2261 3433 2347 3563 
8. Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 2261 3433 2347 3563 
9. Masa de cel putin 38 tone 2261 3433 2347 3563 

III. 2+3 axe     
1.Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1800 2505 1868 2600 
2.Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2505 3404 2600 3533 
3.Masa de cel putin 40 tone 2505 3404 2600 3533 

IV. 3+2 axe     



1.Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1590 2208 1650 2292 
2.Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2208 3054 2292 3170 
3.Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 3054 4518 3170 4690 
4. Masa de cel putin 44 tone 3054 4518 3170 4690 

V. 3+3 axe     
1.Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 904 1094 938 1136 
2.Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 1094 1635 1136 1697 
3.Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 1635 2601 1697 2700 
4. Masa de cel putin 44 tone 1635 2601 1697 2700 

 
(6) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (5), taxa asupra 

mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 
 

Masa totala maxima autorizata 

 
NIVELURILE CONFORM LEGII 

227/2015 
IMPOZITE  PT. ANUL 2020 
conform HCL 18/23.04.2019 

IMPOZITE  PT. ANUL 
2021 indexate cu rata 

inflației 3,8% 

a) Pana la 1 tona inclusiv 9 11,51 12 
b) Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone 34 42,89 45 
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 52 65,90 68 
d) Peste 5 tone 64 81,59 85 

 
(7) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

 
 
Mijlocul de transport pe apa apartinand persoanelor fizice/juridice 

Nivelurile 
conform Legii 
nr.227/2015 

IMPOZITE  PT. 
ANUL 2020 

conform HCL 
18/23.04.2019 

IMPOZITE  PT. 
ANUL 2021 

indexate cu rata 
inflației 3,8% 

Impozit - lei/an - Impozit - lei/an - Impozit - lei/an - 
0 1 2 3 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit si uz personal 21 27 28 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56 71 74 
3. Bărci cu motor 210 267 277 
4. Nave de sport si agrement Intre 0 si 1119 1424 1478 
5. Scutere de apa 210 267 277 
6. Remorchere si impingatoare: X X X 

a) pana la 500 CP inclusiv 559 711 738 
b) peste 500 CP si pana la 2000 CP inclusiv 909 1156 1200 
c) peste 2000 CP si pana la 4000 CP inclusiv 1398 1778 1846 
d) peste 4000 CP 2237 2845 2953 



7. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune 
din aceasta 182 231 240 

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X X X 
     a) cu capacitatea de incarcare până la 1.500 tone inclusiv 182 231 240 

b) cu capacitatea de incarcare de peste 1.500 tone si pana la 3000 tone 280 357 371 
 c) cu capacitatea de incarcare de peste 3000 tone 490 623 647 

 

 
Sectiunea D – Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor (Art.474 – Codul Fiscal) 

 
Art. 474. - (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egală cu suma stabilită conform tabelului următor. Taxa pntru 

eliberarea certificatului de urbanism in mediu rural este egala cu 50% din taxa stabilita in mediu urban. 
 

 
Suprafaţa pentru care se obţine 
certificatul de urbanism 

Nivelurile 
prevazute de Legea 
nr.227/2015 

IMPOZITE  PT. ANUL 2020 
conform HCL 18/23.04.2019 

IMPOZITE  PT. ANUL 2021 
indexate cu rata 
inflației 3,8% 

   - lei - 
1. Pentru eliberarea certificatului de 
urbanism, în funcţie de suprafaţa pentru 
care se solicită: 

X X X 

1.1. în mediul urban: X X X 
a) până la 150 m² inclusiv 5 – 6 lei 9,41 lei 10 
b) între 151 şi 250 m² 

inclusiv 
6 – 7 lei 11,51 lei 12 

c) între 251 şi 500 m² 
inclusiv 

7 – 9 lei 14,64 lei 15 

d) între 501 şi 750 m² 
inclusiv 

9 – 12 lei 18,83 lei 20 

e) între 751 şi 1.000 m² 
inclusiv 

12 – 14 lei 21,97 lei 23 

 
f) peste 1.000 m² 

14 lei + 0,01 
lei/m2, pentru 
fiecare m2 care 

depăşeşte 
1.000 m2 

21 lei+ 0,01 lei/ m2 pentru 
fiecare m2 care depăşeşte 

1.000m2 

23 lei+0,01 leu/ m² 
pentru fiecare mp 

care depăşeşte 1.000 
m 



 
 

Denumire venit Nivelurile 
prevazute de Legea 
nr.227/2015 

IMPOZITE  PT. ANUL 
2020 

conform HCL 18/23.04.2019 

IMPOZITE  PT. ANUL 2021 
indexate cu rata 
inflației 3,8% 

2.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 

2.1 Art.474 alin.(3) 
Taxa pentru prelungirea certificatului de 
urbanism 

 
0-15 lei 

 
 

30% din cuantumul 
taxei pentru eliberare 

 
24 lei 

 
 

30% din cuantumul taxei 
pentru eliberare 

25 lei 
 
 

30% din cuantumul taxei 
pentru eliberare 

3.Art.474 alin.(5) Taxa pentru eliberarea 
unei  autorizatii de construire pentru o 
cladire rezidentiala  sau cladire anexa  : 
 
3.1 Art.474 alin(6) 
 
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de 
construire  pentru alte constructii 
 
 
 
3.2 Art.474 alin(8) 
Taxa pentru prelungirea autorizatiei de 
construire 

0,5 %  din valoarea 
autorizata a lucrarilor 

de constructii 
 

1% din valoarea 
autorizata a lucrarilor 

de constructie, 
inclusiv valoarea 

instalatiilor aferente. 
 
 

30% din cuantumul 
taxei pentru eliberare 

0,5 %  din valoarea autorizata 
a lucrarilor de constructii 

 
 

1% din valoarea autorizata a 
lucrarilor de constructie, 

inclusiv valoarea instalatiilor 
aferente 

 
 
 

30% din cuantumul taxei 
pentru eliberare 

0,5 %  din valoarea autorizata 
a lucrarilor de constructii 

 
1% din valoarea autorizata a 

lucrarilor de constructie, 
inclusiv valoarea instalatiilor 

aferente 
 
 
 

30% din cuantumul taxei 
pentru eliberare 

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 

 
0-15 lei/mp afectat 

 
24,06 lei/mp afectat 25 lei/mp afectat 



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 

 
0-8 lei/mp ocupat de 

constructie 

 
12,55 lei/mp ocupat de 

constructie 

13 lei/mp ocupat de 
constructie 

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 

 
 

0-13 lei/racord 

 
 

20,92 lei/racord 

 
 
 

22 lei/racord 

Taxa pentru eliberarea certificatului de 
nomenclatură stradală şi adresă se 
stabileşte de către consiliile locale în 
sumă de până la 9 lei, inclusiv 

 
0-9 lei 

 
15 lei 

16 lei 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor 
sanitare de funcţionare  

0-20 lei 
 

31 lei 
32 lei 

Taxa pentru eliberarea atestatului de 
producător, respectiv pentru eliberarea 
carnetului de comercializare a produselor 
din sectorul agricol se stabilesc de către 
consiliile locale şi sunt de până la 80 lei, 
inclusiv. 

 
 
 

0-80 lei 

 
 
 

101 lei 

 
 
 

105 lei 

 
 
Taxa pentru eliberarea vizarea anuala a 
autorizatiei privind desfasurarea 
activitatii de alimentatie publica 

 
până la 4.000 lei, 
pentru o suprafaţă 
de până la 500 m2, 

inclusiv; 
pana la 8.000 lei 

pentru o suprafaţă 
mai mare de 500 

m2. 

 
1060 lei, pentru o suprafaţă 

de până la 500 m2, 
inclusiv; 

4240 lei pentru o suprafaţă 
mai mare de 500 m2. 

 

1100 lei, pentru o suprafaţă 
de până la 500 m2, 

inclusiv; 
4401 lei pentru o suprafaţă 

mai mare de 500 m2. 
 



 
(2) Alte taxe conform art.464:  
 

1 Art.474 alin(9) 
 
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare,totala sau 
partial ,a unei constructii : 
 

0,1% din valoarea impozabila 
stabilita pentru determinarea 
impozitului pe cladiri, aferenta 
partii desfiintate. 

2 Art.474 alin(12) 
Taxa pentru eliberarea  autorizatiei   necesare pentru 
lucrarile de organizare de santier in vederea realizarii unei 
constructii  care nu sunt incluse in alta autorizatie de 
construire. 

3% din valoarea autorizata a 
lucrarilor de organizare de 
santier 

3 Art.474 alin(13) 
Taxa pentru eliberarea  autorizatiei de amenajare corturi de 
tabere  de tabere  de corturi, casute sau rulote ori 
campinguri . 
 

2% din valoarea autorizata  a 
lucrarilor de constructie. 
 

 
 

Sectiunea E – Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate (Art.477, 478 – Cod Fiscal) 
 

Taxa Nivel stabilit 
 2021 

Taxa pentru servicii de reclama si 
publicitate 

3% 

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

reclame, conform tabelului : 
 
 
 

 



 
 
Categorie 

Nivelurile 
prevazute de 
Legea 
nr.227/2015 

IMPOZITE  PT. ANUL 
2020 

conform HCL 
18/23.04.2019 

IMPOZITE  PT. 
ANUL 2021 

indexate cu rata 
inflației 3,8% 

 
Afisaj situat la locul in care persoana 

deruleaza o activitate economica 

Pana la 32 lei 
inclusiv/mp 
sau fractiune 

de mp 

 
40,79 lei/mp sau 
fractiune de mp 

 
42 lei/mp sau 
fractiune de 

mp 
Orice alt panou, afisaj sau structura de 
afisaj pentru reclama si publicitate Pana la 23 lei 

inclusiv/mp 
sau fractiune 

de mp 

29,29 lei/mp sau 
fractiune de mp 

30 lei/mp sau 
fractiune de 

mp 

 
 

Sectiunea F – Impozitul pe spectacole (Art.480 – Cod fiscal) 
 

Nr.crt.  
Impozitul pe spectacole 

Nivel stabilit 
2021 

 
1. In cazul unui spectacol de 

teatru,balet,opera,opereta,concert 
filarmonic sau alta manifestare 
muzicala ,prezentarea unui film la 
cinematograf,un spectacol de circ  sau 
orice competitive sportive interna sau 
internationala 

1% 

2. Oricare alta manifestare artistic decat 
cele enumerate la lit.a 

3% 

 
  



Sectiunea G – ALTE TAXE LOCALE (Art.486 – Cod fiscal) 

 
 
 
  

Denumire taxa locala 

NIVELURILE PT. ANUL 
2020 

conform HCL 
05/30.01.2020 

NIVELURILE PT. ANUL 
2021 indexate cu rata 

inflației 3,8% 

Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor 
publice,vizitarea muzeelor a caselor 
memoriale sau a monumentelor istorice de 
arhitectura si arheologie 

10 lei/m.p./zi 10 lei/m.p./zi 

Taxa pentru depozitarea de materiale pe 
domeniul public 7 lei /m.p./zi 7 lei /m.p./zi 

Taxa anuala pentru detinerea sau utilizarea 
echipamentelor si utilajelor care folosesc 
infrastructura  publica locala 

35 lei/mp./zi 36 lei/mp./zi 

Taxa  xerox plan parcelar 28 lei 29 lei 
Taxa pentru  indeplinirea procedurii de divort 
pe cale administrativa   530 lei 550 lei 

Taxa utilizare Camin Cultural (per 
eveniment/24h) cf HCL 40/07.09.2018: 

- Nunta (inclusiv evenimentul de a doua 
zi) 

- Botez 
- Aniversare zi de nastere/nume 
- Cununie civila 
- Parastas 
- Organizare eveniment Ziua femeii 8 

martie 
- Organizare petrecere Revelion 

(inclusiv evenimentul de a doua zi) 

 
 

1600 
 

800 
500 
500 
200 
500 

 
1000 

 

 
 

1600 
 

800 
500 
500 
200 
500 

 
1000 

 
Taxa serviciu copiere: 

- Copie format A4 
- Copie format A3 

  
  1 leu/pag. 
2 lei/pag 

 
1 leu/pag. 
2 lei/pag. 

Taxa de urgenta eliberare plan parcelar in ziua 
solicitarii 10 lei 10 lei 

Taxa de urgenta eliberare adeverinta de rol in 
ziua solicitarii 10 lei 10 lei 

Taxa de urgenta eliberare certificat de atestare 
fiscala in ziua solicitarii 20 lei 21 lei 



Sectiunea H – SANCTIUNI  (art.493 – Cod Fiscal) 
LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE 

 

Denumire taxa locala 

NIVELURILE PT. ANUL 
2020 

conform HCL 
05/30.01.2020 

NIVELURILE PT. ANUL 
2021 indexate cu rata 

inflației 3,8% 

Art 493 alin.(2), lit.a) Depunerea peste termen 
a declaratiilor de impunere prevazute la 
art.461 alin.(2), (6),(7), alin. (10) lit.c, alin 
(12) si (13), art.466 alin.(2), (5) si alin (7) lit.c, 
alin .(9) si (10), art.471 alin.(2), (4), (5) si 
alin.(6)  lit.b)  si c), art.474  alin.7 lit.c), alin. 
(11), art.478 alin.(5) si art.483 alin (2). 

Art.493 alin.(3) Contraventia 
prevazuta la alin.(2) lit.a) se 
sanctioneaza cu amenda de la 
73 lei la 292 lei.  
 

Art.493 alin.(3) Contraventia 
prevazuta la alin.(2) lit.a) se 
sanctioneaza cu amenda de la 
76 lei la 303 lei.  

 

Art 493 alin.(2), lit.b) Nedepunerea 
declaratiilor de impunere  prevazute   la 
art.461 alin.(2), (6) ,(7), alin .(10)  lit.c, alin 
(12) si (13), art.466 alin.(2), (5) si alin (7) lit.c, 
alin .(9) si (10), art.471 alin.(2), (4),(5) si 
alin.(6)  lit.b)  si c), art.474 alin.7 lit.c), alin. 
(11), art.478 alin.(5) si art.483 alin(2). 
 

Art.493 alin.(3) 
Contraventia prevazuta la 
alin.(2) lit.b)  cu amenda de  
292 lei la 728 lei. 
. 

Art.493 alin.(3) 
Contraventia prevazuta la 
alin.(2) lit.b)  cu amenda de  
303 lei la 756 lei. 
 
 
 

. 
Art. 493 alin(4) 
4.1 Incalcarea normelor tehnice privind 
tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si 
gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si 
biletelor de intrare la spectacole constituie 
contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 
la 340 lei la 1.651 lei; 
4.2 Necomunicarea informatiilor si a 
documentelor de natura celor prevazute la 
art.494 alin(12) in termen de cel mult 15 zile 
lucratoare de la data primirii solicitarii 
constituie contraventie si se sanctioneaza cu 
amenda de la 523 la 2.615 lei. 

 Art. 493 alin(4) 
4.1 Incalcarea normelor 
tehnice privind tiparirea, 
inregistrarea, vanzarea, 
evidenta si gestionarea, dupa 
caz, a abonamentelor si 
biletelor de intrare la 
spectacole constituie 
contraventie si se sanctioneaza 
cu amenda de la 353 lei la 
1714 lei; 
4.2 Necomunicarea 
informatiilor si a documentelor 
de natura celor prevazute la 
art.494 alin(12) in termen de 
cel mult 15 zile lucratoare de 
la data primirii solicitarii 
constituie contraventie si se 



sanctioneaza cu amenda de la 
543 la 2714 lei. 

   Art. 493 alin(5) 
In cazul persoanelor juridice, limitele minime 
si maxime ale amenzilor prevazute la alin (3) 
si (4) se majoreaza cu 300%. 
 

 

 

 

Sectiunea I  – Dispozitii finale 
 

1. Scutiri – Impozitul si taxa pe cladiri (art. 456 - Cod Fiscal) 
(1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru: 
a) clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu excepția încăperilor folosite pentru activități 
economice sau agrement, altele decât cele desfășurate în relație cu persoane juridice de drept public;  
b) clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, instituțiilor publice cu finanțare de la 
bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora; 
c) clădirile aflate în proprietatea fundațiilor înființate prin testament constituite, conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură 
națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural; 
d) clădirile care, prin destinație, constituie lăcașuri de cult, aparținând cultelor religioase recunoscute oficial, asociațiilor religioase și componentelor locale ale 
acestora, precum și casele parohiale, cu excepția încăperilor folosite pentru activități economice; 
e) clădirile funerare din cimitire și crematorii; 
f) clădirile utilizate de unitățile și instituțiile de învățământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate, cu excepția 
încăperilor care sunt folosite pentru activități economice care generează alte venituri decât cele din taxele de școlarizare, servirea meselor pentru preșcolari, 
elevi sau studenți și cazarea acestora, precum și clădirile utilizate de către creșe, astfel cum sunt definite și funcționează potrivit Legii nr. 263/2007 privind 
înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare; 
g) clădirile unei instituții sau unități care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației Naționale sau a Ministerului Tineretului și Sportului, precum și 
clădirile federațiilor sportive naționale, ale Comitetului Olimpic și Sportiv Român, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice; 
h) clădirile unităţilor sanitare publice, precum şi pentru clădirile în care funcţionează cabinete de medicină de familie, cu excepţia încăperilor folosite pentru 
activităţi economice; 
i) clădirile din parcurile industriale, parcurile științifice și tehnologice, precum și cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislației în materia 
ajutorului de stat; 
j) clădirile care sunt afectate activităților hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunătățiri funciare și de intervenții la apărarea 
împotriva inundațiilor, precum și clădirile din porturi și cele afectate canalelor navigabile și stațiilor de pompare aferente canalelor, cu excepția încăperilor care 
sunt folosite pentru activități economice; 
k) clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje și tuneluri și care sunt utilizate pentru exploatarea acestor 
construcții, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru alte activități economice; 
l) clădirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului; 
m) clădirile Academiei Române și ale fundațiilor proprii înființate de Academia Română, în calitate de fondator unic, cu excepția încăperilor care sunt folosite 
pentru activități economice; 



n) clădirile aferente capacităților de producție care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea legislației în materia ajutorului de stat; 
o) clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadnițe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri și/sau pătule pentru depozitarea și conservarea cerealelor, cu 
excepția încăperilor care sunt folosite pentru alte activități economice; 
p) clădirea folosită ca domiciliu și/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c) - e) din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui 
decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările și completările ulterioare; 
q) clădirile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", cu excepția încăperilor 
care sunt folosite pentru activități economice; 
r) clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război și a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război; 
s) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 și 5 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, și a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare; scutirea rămâne valabilă și în cazul transferului proprietății către copiii acestor categorii de 
beneficiari; 
t) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de 
invaliditate, respectiv a reprezentanților legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat și 
persoane încadrate în gradul I de invaliditate; 
u) clădirile aflate în proprietatea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, cu statut de utilitate publică, precum și cele închiriate, 
concesionate sau primite în administrare ori în folosință de acestea de la o instituție sau o autoritate publică, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru 
activități economice; 
v) clădirile destinate serviciului de apostilă și supralegalizare, cele destinate depozitării și administrării arhivei, precum și clădirile afectate funcționării Centrului 
Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale; 
w) clădirile deținute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserție. 
x) clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, care au fațada 
stradală și/sau principală renovată sau reabilitată conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice. Norme metodologice 
(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru următoarele clădiri: 
a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la alin. 
(1) lit. x); 
b) clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecție, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecție ale monumentelor istorice și în zonele 
construite protejate; 
c) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 
d) clădirile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ; 
e) clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 
decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public; 
f) clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut 
cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes 
public; 
g) clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut 
comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes 
public; 
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h) clădirea nouă cu destinație de locuință, realizată în condițiile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și 
clădirea cu destinație de locuință, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investițiilor pentru 
realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările și completările ulterioare. 
În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia; 
i) clădirile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul; 
j) clădirea folosită ca domiciliu și/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din 
Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare; 
k) clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară ori 
constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social; 
l) clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislația 
în domeniul ajutorului de stat; 
m) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice, pe baza procesului-verbal de 
recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în 
certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 
privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și completările 
ulterioare; 
n) clădirile unde au fost executate lucrări în condițiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu 
modificările și completările ulterioare; 
o) clădirile persoanelor care domiciliază și locuiesc efectiv în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării", în conformitate cu 
Ordonanța Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea unor facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în 
Rezervația Biosferei "Delta Dunării", republicată, cu modificările ulterioare; 
p) clădirile deținute de cooperațiile de consum sau meșteșugărești și de societățile cooperative agricole, în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de 
minimis având un obiectiv prevăzut de legislația în domeniul ajutorului de stat; 
r) clădirile deținute de asociațiile de dezvoltare intercomunitară; 
s) clădirile folosite pentru desfășurarea de activități sportive, inclusiv clădirile care asigură funcționarea bazelor sportive. 
(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care 
persoana depune documentele justificative. 
(31) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei pentru clădirile prevăzute la alin. (2) lit. s) se aplică pentru toate clădirile de pe raza unității 
administrativ-teritoriale, indiferent de proprietarul acestora. 
(4) Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o 
durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această 
condiție. 
(5) În cazul scutirilor prevăzute la alin. (1) lit. r), s) și t): 
a) scutirea se acordă integral pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor menționate la alin. (1) lit. r), deținute în comun cu soțul sau soția. În situația în 
care o cotă-parte din clădiri aparține unor terți, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deținută de acești terți; 
b) scutirea se acordă pentru întreaga clădire de domiciliu deținută în comun cu soțul sau soția, pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor menționate la 
alin. (1) lit. s) și t). În situația în care o cotă-parte din clădirea de domiciliu aparține unor terți, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deținută de acești terți; 
(6) Scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, stabilită conform alin. (1) lit. t), se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana 
depune documentele justificative. 
 



 
2. Scutiri – Impozitul si taxa pe teren (art. 464 - Cod Fiscal) 

 
 (1) Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru: 
a) terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, cu excepția suprafețelor folosite pentru activități 
economice sau agrement; 
b) terenurile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, instituțiilor publice cu finanțare de la 
bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora; 
c) terenurile fundațiilor înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a 
susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural; 
d) terenurile aparținând cultelor religioase recunoscute oficial și asociațiilor religioase, precum și componentelor locale ale acestora, cu excepția suprafețelor care 
sunt folosite pentru activități economice; 
e) terenurile aparținând cimitirelor și crematoriilor; 
f) terenurile utilizate de unitățile și instituțiile de învățământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate, cu excepția 
suprafețelor care sunt folosite pentru activități economice care generează alte venituri decât cele din taxele de școlarizare, servirea meselor pentru preșcolari, elevi 
sau studenți și cazarea acestora, precum și clădirile utilizate de către creșe, astfel cum sunt definite și funcționează potrivit Legii nr. 263/2007, cu modificările și 
completările ulterioare; 
g) terenurile unităților sanitare publice, cu excepția suprafețelor folosite pentru activități economice; 
h) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigație, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele și stațiile 
de pompare aferente acestora, precum și terenurile aferente lucrărilor de îmbunătățiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosință a terenului, emis de 
oficiile de cadastru și publicitate imobiliară; 
i) terenurile folosite pentru activitățile de apărare împotriva inundațiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de 
apă, cele folosite ca zone de protecție definite în lege, precum și terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre a consiliului 
local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeței solului; 
j) terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât durează ameliorarea acestora; 
k) terenurile care prin natura lor și nu prin destinația dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură; 
l) terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naționale, drumuri principale administrate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri 
Naționale din România - S.A., zonele de siguranță a acestora, precum și terenurile ocupate de piste și terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranță; 
m) terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum și cele ale metroului; 
n) terenurile din parcurile industriale, parcurile științifice și tehnologice, precum și cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislației în materia 
ajutorului de stat; 
o) terenurile aferente capacităților de producție care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea legislației în materia ajutorului de stat; 
p) terenurile Academiei Române și ale fundațiilor proprii înființate de Academia Română, în calitate de fondator unic, cu excepția terenurilor care sunt folosite 
pentru activități economice; 
q) terenurile instituțiilor sau unităților care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului, 
cu excepția terenurilor care sunt folosite pentru activități economice; 
r) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război și a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război; 
s) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 și 5 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, și a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări prin 



Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare; scutirea rămâne valabilă și în cazul transferului proprietății către copiii acestor categorii de 
beneficiari; 
t) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de 
invaliditate, respectiv a reprezentanților legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat și persoane 
încadrate în gradul I de invaliditate; 
u) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c) - e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2006, cu 
modificările și completările ulterioare; 
v) terenurile destinate serviciului de apostilă și supralegalizare, cele destinate depozitării și administrării arhivei, precum și terenurile afectate funcționării 
Centrului Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale; 
w) suprafețele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru care nu se reglementează procesul de producție lemnoasă, cele certificate, precum și 
cele cu arborete cu vârsta de până la 20 de ani; 
x) terenurile deținute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserție; 
y) terenurile aflate în proprietatea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, cu statut de utilitate publică, precum și cele închiriate, 
concesionate sau primite în administrare ori în folosință de acestea de la o instituție sau o autoritate publică, cu excepția terenurilor care sunt folosite pentru 
activități economice. 
z) suprafețele construite ale terenurilor aferente clădirilor clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x), 
indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu excepția terenurilor care sunt folosite pentru activități economice. 
(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe teren datorate pentru: 
a) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata pentru care 
proprietarul menține afectațiunea de interes public; 
b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public; 
c) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul 
menține afectațiunea de interes public; 
d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 
e) terenurile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ; 
f) terenurile aparținând asociațiilor și fundațiilor folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ; 
g) terenurile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani; 
h) terenurile aferente clădirii de domiciliu și/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. 
(1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare; 
i) terenurile, inclusiv zonele de protecție instituite, ocupate de clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, 
altele decât cele prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x), cu excepția terenurilor care sunt folosite pentru activități economice; 
j) terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară ori constau în exclusivitate din indemnizație 
de șomaj sau ajutor social; 
k) terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislația 
în domeniul ajutorului de stat; 
l) terenurile din extravilan situate în situri arheologice înscrise în Repertoriul Arheologic Național folosite pentru pășunat; 
m) terenurile persoanelor care domiciliază și locuiesc efectiv în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării", în conformitate cu 
Ordonanța Guvernului nr. 27/1996, republicată, cu modificările ulterioare; 
n) terenurile extravilane situate în arii naturale protejate supuse unor restricții de utilizare; 
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o) terenul situat în extravilanul localităților, pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui în care proprietarul efectuează intabularea în cartea funciară pe cheltuială 
proprie; 
p) suprafețele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric și protejate; 
q) terenurile, situate în zonele de protecție ale monumentelor istorice și în zonele protejate; 
r) suprafețele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării cercetărilor. 
s) potrivit legii, consiliile locale pot reduce impozitul pe suprafețele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric, în funcție de suprafața afectată și 
de perioada punerii monumentelor istorice la dispoziția publicului pentru vizitare, precum și instituțiilor specializate pentru cercetare. 
(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana 
depune documentele justificative. 
(4) Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o 
durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50% . Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această 
condiție. 
(5) În cazul scutirilor prevăzute la alin. (1) lit. r), s) și t): 
a) scutirea se acordă integral pentru terenurile aflate în proprietatea persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. r), deținute în comun cu soțul sau soția. În situația în care 
o cotă-parte din teren aparține unor terți, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deținută de acești terți; 
b) scutirea se acordă pentru terenul aferent clădirii de domiciliu aflate în proprietatea persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. s) și t), deținute în comun cu soțul sau 
soția. În situația în care o cotă-parte din terenul respectiv aparține unor terți, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deținută de acești terți. 
(6) Scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, stabilită conform alin. (1) lit. t), se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana depune 
documentele justificative. 
 

3. Scutiri – Impozitul pe mijloacele de transport  (Art.469 - Cod Fiscal) 
 (1) Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru:  
a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, 
pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 
b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, 
respectiv a reprezentanților legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat și persoane încadrate în 
gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 
c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 și 5 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, și a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 
189/2000, cu modificările și completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; scutirea rămâne valabilă și în cazul 
transferului proprietății către copiii acestor categorii de beneficiari; 
d) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu 
modificările și completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 
e) navele fluviale de pasageri, bărcile și luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei și Insula Balta 
Ialomiței; 
f) mijloacele de transport ale instituțiilor publice; 
g) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv 
transportul de pasageri în afara unei localități, dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public; 
h) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare; 
i) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral; 



j) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenții în situații de urgență; 
k) mijloacele de transport ale instituțiilor sau unităților care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului 
Tineretului și Sportului; 
l) mijloacele de transport ale fundațiilor înființate prin testament constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, 
precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural; 
m) mijloacele de transport ale organizațiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire 
socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, 
precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii; 
n) autovehiculele acționate electric; 
o) autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă și care nu sunt utilizate în folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de 
leasing; 
p) mijloacele de transport deținute de către organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale. 
(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol. 
(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol, stabilită conform alin. (2), se aplică 
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative. 
(4) Impozitul pe mijloacele de transport se reduce cu 50% pentru persoanele fizice care domiciliază în localitățile precizate în: 
a) Hotărârea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localități din Munții Apuseni, 
cu modificările ulterioare; 
b) Hotărârea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri și acțiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a 
județului Tulcea și a Rezervației Biosferei "Delta Dunării", cu modificările ulterioare. 
(5) Scutirile prevăzute la alin. (1) lit. a) - c) se acordă integral pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, aflat în proprietatea persoanelor 
menționate la aceste litere, deținute în comun cu soțul sau soția. În situația în care o cotă-parte din dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport aparține 
unor terți, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deținută de acești terți; 
(6) Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport, stabilită conform alin. (1) lit. b), se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care 
persoana depune documentele justificative. 
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                                                                                                                                                                  Anexa 2 la Hotararea Consiliului Local  nr.55 /21.12.2020 
 

 
 

Având în vedere prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare  a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de 
localități, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu 
modificările şi completările ulterioare, referitoare la componenţa unităţilor administrativ-teritoriale, ierarhizarea localităților la nivelul comunei Provita de Sus 
este următoarea: 
 
Rangul IV: Zona A - intravilanul si extravilanul satului Provita de Sus 
 
Rangul V: 
1. Zona B - intravilanul si extravilanul satului Plaiu (cu exceptia punctului 2); 
2. Zona C - intravilanul satului Plaiu-de la numarul de casa 367 pana la numarul de casa 401, respectiv punctul Valea Sultanului; 
3. Zona C - intravilanul si extravilanul satelor Izvoru si Valea Bradului. 
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