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Privind indexarea cu rata inflatiei aimpozitelor si taxelor locale, respectiv

actualizarea limitelor amenzilor prevazute la alin. (3) si (a) ab art. 493

din Legea nr.22712015 privin Codul Fiscal, pentru anul2022

Consiliul Local al Comunei Napradea, Judetul Salaj
Av6nd in vedere:
Expunerea de motive nr. 3567 din 24.05.2021 a primarului comunei

Napradea, prin care se sustine necesitatea, oportunitatea adoptarii Proiectului de
Hotarare;

Rapoftul compartimentului de specialitate din cadrul Comunei Napradea,
inregistrat la nr. 3568 din 24.05.2021, inbaza aft. 491 alin (1) din Legea nr.
22712015 privind Codul Fiscal prin care se propune indexarea impozitelor si
taxelor locale, respectiv actualizarea limitelor amenzilor prevazute la alin. (3) si
(4) ale art.493 din Legea nr.22712015 privind Codul Fiscal, pentru anul 2022
tinand cont de ratainflatiei de 2,6Yo;

Ydzdnd prevederile :

- Art. 7, art2 alin (l), lit. h), art.49l alin (1) si (2) din titlul IX din Legea
nr. 22712015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Articolul 493alin (7) din Legea 22712015 cu modificarile si completarile
ulterioare;

Legea nr. 27312006 privind finantele publice locale, cu modif-rcarile si
completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile Legii 5212003 privind transparen{a
decizional6;

in temeiul art.129, alin.(2), lit.b, alin (4) lit. c), art.139 alin.(3), lit.c si art.
196 alin (l)lit. a) din Ordonanta de lJrgenta a Guvernului nr. 5712019 privind
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba indexarea impozitelor si taxelor locale, respectiv
actualizarea limitelor amenzilor prevazute la alin. (3) si (4), ale art. 493 din
Legea 22712015 privind Codul Fiscal, cu rata inflatiei de2,6oA,incepand cu 1

ianuarie 2022 conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta
hotarare.

Art.2. Valorile rezultate in urma indexarii cu rata inflatiei.conform art. 1,

nu influenteaza nivelul irnpozitelor si taxelor stabilite si datorate de contribuabili



pentru anul 2021, acestea urmand a fi luate in calcul
taxelor locale pe anul 2022.

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei
primarul comunei Napradea si compartimentul de
primariei.

Art.5. Prezenta hotdr6re se va comunica cu:
- Institutia Prefectului- Judetul Salaj;
- Primarul comunei Napradea;
- Compartiment contabilitate;
- Dosar hotarari;
- Locuitorii comunei prin afisare.

la stabilirea impozitelor si

hotarari se incredinteaza
contabilitate din cadrul
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ANEXA NR.l
La PH din 25.05.2021

NIVELURILE IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE , ALTE
TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM SI AMENZILE

APLTCABTLE IN ANUL 2022 SI INDEXATE CU 2,6 % - RATA
INFLATIEI

. IMPOZITIJL PE CLADIRI

Orice persoana care are in proprietate o cladire situata in Romania
datoreaza anual impozit pentru acea cladire, exceptand cazul in care in Codul
fiscal se prevede diferit, cladirea fiind orice constructie situata deasupra solului
si/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosita sa,si care are
una sau mai rnulte incaperi ce pot servi la adapostirea de oameni, animale,
obiecte, produse, materiale, instalatii, echipamente si altele asemenea, iar
elementele structurale de baza ale acesteia sunt peretii si acoperisul, indiferent
de materialele din care sunt construite.

ln cazul in care o cladire se afla in proprietatea comuna a doua sau mai
multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai cladirii datoreaza
impozitul pentru spatiile situate in partea din cladire aflata in proprietatea sa. In
cazul in care nu se pot stabili partile individuale ale proprietarilor in comun,
fiecare proprietar in comun datoreaza o parte egala din impozitul pentru
cladirea respectiva.

Impozitul pe cladirile rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor
fizice (art.457)

Pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa, aflate in proprietatea
persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de
0,2oh, asupra valorii impozabile a cladirii.Cota impozitului pe cladiri se

stabileste prin hotarare a consiliului local.
Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei, se determina prin

inmultirea suprafetei construite desfasurate a acesteia, exprimata in metrii
patrati, cu valoarea impozabila corespunzatoare, exprimata in lei/mp, din
tabelul de mai jos.



Nr.
crt.

TIPUL
CLADIRII

VALOARB IMPOZABILA (LEI/MP)

Cu instalatii de apa,

canalizare, electrice si

incalzire(conditii
cumulative)

Fara instalatii
de apa,canalizare
electricitate sau

incalzire
202r Nivelurile

indexate

cu 2,60

pentru anul

2022

-leilan-

2021 Nivelurile
indexate cu

2,604 pentru

anul 2022

-Ieilan-

A. Cladiri 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

1 100 1029 660 677

B. Cladiri cu pereti

exteriori din lemn,

din piatra naturala,

din caramida nearsa,

din valatuci sau din
orice alte materiale

nesupuse unui

tratament termic
si/sau chimic

330 339 220 226

C. Cladire- anexa 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 chirnic

220 226 192 t97



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

137 t4t 82 84

E. In cazul

contribuabilului
care detine la

aceiasi adresa

incaperi amplasate

la subsol, demisol
si/sau la mansarda,

utilizate ca locuinta,
in oricare dintre
tipurile de cladiri
prevazute la lit.A-D

75o din suma

care s-ar aplica

cladirii

F. In cazul
contribuabilului
care detine la

aceiasi 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

In cazul unei cladiri care are peretii exteriori din materiale diferite, pentru
stabilirea valorii impozabile a cladirii se identifica in tabelul prevazut mai sus
valoarea impozabila cea mai mare corespunzatoare materialului cu ponderea cea
mai mare.

Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea
suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor cladirii,inclusiv ale balcoanelor,
logiilor sau ale celor situate la subsol sau [a mansarda, exceptand suprafetele



podurilor care nLr sunt utilizate ca locuinta si suprafetele scarilor si teraselor
neacoperite.

Daca dirnensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe
conturul exterior, atunci suprafata construita desfasurata a cladirii se determina
prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu un coeficient de transformare de 1,4.

Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si
zona in care este amplasata cladirea, prin inmultirea valorii determinate, cu
coeficientul de corectie corespunzator, prevazutin urmatorul tabel:

ZONA Rangul IV RANGUL V
A l,l0 1,05

B 1,05 1,00

Localitatea Napradea se situeaza in cadrul localitatilor de rangul IV, iar
satele apartinatoare (Cheud, Tranis, Vadurele, Somes-Gruslau) fac parte din
categoria localitatilor de rangul V.

Valoarea impozabila a cladirii, se reduce in functie de anul terminarii
acesteia, dupa cum urmeaza :

a. cu 5004, pentru cladirea care are o vechime de peste 100 de aniladata
de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta ;

b. cu 30yo, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 50 de ani si
100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta.

c. cu 1006, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si
50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta.

ln cazul cladirii la care au fost executate lucrari de renovare majora, din
punct de vedere fiscal, anul terminarii se actualizeaza, astfel ca acesta se
considera ca fiind cel in care a fost efectuata receptia [a terminarea lucrarilor.
Renovareamajora reprezinta actiunea complexa care cuprinde obligatoriu lucrari
de interventie la structura de rezistenta a cladirii, pentru asigurarea cerintei
fundamentale de rezistenta mecanica si stabilitate, prin actiuni de reconstruire,
consolidare, modernizare,, modificare sau extindere, precum si dupa caz, alte
lucrari de interventie pentru mentinerea, pe intreaga durata de exploatare a
cladirii, a celorlalte cerinte fundamentale aplicabile constructiilor, conform
legii,vizand, in principal, cresterea performantei energetice si a calitatii
arhitectural-ambientale si functionale ale cladirii. Anul terminarii se actualizeaza
in conditiile in care, la terminarea lucrarilor de renovare majora, valoarea cladirii
creste cu cel putin 50oh fata de valoarea acesteia la data inceperii executarii
lucrarilor.

Impozitul pe cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor
fizice (art.458)

1. Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor f-rzice
impozitul pe cladiri se calclrleaza prin aplicarea unei cote de I o/o asupra valorii
care poate fi:



a. valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator
autorizat in ultirnii 5 ani anteriori anului de referinta;

b. valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi,
construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;

c. valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul
de proprietate,, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de
referinta. In situatia in care nu este precizata valoarea, se utilizeaza ultima
valoare inregistratainbaza de date a organului fiscal;

Cota impozitului pe cladiri se stabileste prin hotarare de consiliu local.
Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice,

utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul pe cladiri se
calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4oh asupra valorii impozabile a cladirii.

In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform
prevederilor alin.(1), impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2Yo asupra
valorii impozabile determinate conform aft.457 .

Impozitul p" cladirile cu destinatie mixta aflate in proprietatea
persoanelor fizice (art.459)

l.In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor
frzice, impozitul se calcule aza prin insumarea:
a) impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rczidential conform

art.457:
b) impozitul deterrninat pentru supralata folosita in scop nerezidential, indicata

prin declaratie pe proprie raspundere, si cu conditia ca cheltuielile cu utilitatile
sa nu fie inregistrate in sarcina persoanei care desfasoara activitatea economica,
prin aplicarea cotei stabilite conform art. 458 asupra valorii impozabile stabilite
conform aft.457, fara a fi necesara stabilirea valorii prin depunerea
documentelor prevazute la art.45B alin (1).

2. In cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la
care nu se desfasoara nicio activitate economica, impozitul se calculeaza
conform art.457.

3. In cazul cladirilor cu destinatie mixta, cand proprietarul nu declara la
organul fiscal suprafata folosita in scop nerezidential, potrivit alin. (1) lit. b),
impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,3oh asupra valorii
impozabile determinate conform art. 457.

IMPOZITUL/TAXA PE CLADIRILE DETINUTE DE
PERSOANELE JURTDTCE (ART.460)

1. Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de
persoanele juridice, impozitulltaxa pe cladiri r. .ul.ul.aza prin aplicarea cotei
de 0,2"/, asupra valorii irnpozabile a cladirii.

2. Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de
persoanele juridice, impozitulltaxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei
de lo/o asupra valorii irnpozabile a cladirii.



3. Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de
persoanele juridice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol,
impozitulltaxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0r4o/o asupra
valorii impozabile a cladirii.

4. In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor
juridice, impozitul se determina prin insumarea impozitului calculat pentru
suprafata folosita in scop rezidential conform alin.(l), cu impozitul calculat
pentru suprafata folosita in scop nerezidential, conf.alin(2) sau (3).

5. 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 ltaxa si
poate fi:

a. ultima valoare impozabila inregistrata in evidentele organului fi scal ;

b. 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;

c. valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi,
construite in cursul anului fiscal anterior;

d.valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de
proprietate. [n situatia in care nu este precizala valoarea in documentele care
atesta proprietatea, se utilizeaza ultima valoare inregistrata in baza de date a
organului fiscal ;

e. 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;

f. 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.

6.Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la 5 ani pe baza
unui raport de evaluare a cladirii intocmit de un evaluator autorizat in
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data
evaluarii, depus la organul fiscal local pana la primul termen de plata din anul de
referinta.

T.Prevederile alin.(6) nu se aplica in cazul cladirilor care apartin
persoanelor fata de care a fost pronuntata o hotarare definitiva de declansare a
procedurii falimentului.

8.In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila a
cladirii in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, cota impozitului/taxei pe
cladiri este de 5%o.

9.In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila
in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, diferenta de taxa fata de cea stabilita
conform alin.( I ) sau (2), dupa eaz, ya fi datorata de proprietarul cladirii.

Impozitul pe cladiri si teren intravilan se majoreaza cu 500% pentru
cladirile si terenurile intravilane neingrijite, situate in intravilanul comunei
Napradea (art.489 alin.5 din Legea nr.22712015 privind Codul fiscal), pe baza
unor criterii care vor fi stabilite ulterior prin hotararea consiliului local.



Plata impozitului/ taxei pe cladiri (art.462)
Impozitul pe cladiri se plateste anual ,in doua rate egale,pana la datele de

31 martie si 30 septembrie, inclusiv.
Impozitul anual pe cladiri, datorat aceluiasi buget local de catre

contribuabili, persoane tlzice sau juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste
integral pana la primul termen de plata.

In cazul contractelor de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta
care se refera la o perioadamai mare de un an,taxa pe cladiri se plateste anual,
in doua rate egale pana la datele de 31 marlie si 30 septembrie, inclusiv.

In cazul contractelor de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta
care se refera la o perioade mai mari de o luna, taxa pe cladiri se plateste lunar,
pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de
valabilitate a contractului, de catre concesionar, locatar, titularul dreptului de
administrare sau folosinta.

In cazul contractelor care se refera la perioade mai mici de o luna,
persoana juridica de drept public care transmite dreptul de concesiune,
inchiriere, administrare sau folosinta colecteaza taxa pe cladiri de la
concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinta si o
varsa lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarei luni din
perioada de valabilitate a contractului.

Declararea Instrainarea Dobandirea si modificarea cladirilor (art 461
1. Declararea clSdirilor in vederea impunerii qi inscrierea acestora in

evidenlele autoritdlilor administraliei publice locale reprezintd o obligalie legald
a contribuabililor care de{in in proprietate aceste imobile, chiar dac6 ele au fost
executate frrd autoriza\ie de construire.

2.in cazul in care dreptul de proprietate asupra unei clddiri este transmis
in cursul unui an fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care de{ine dreptul
de proprietate asupra clddirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior
anului in care se instrdineazd.

3. in cazul extinderii, imbunitdlirii, desfiin!5rii pa(iale sau al altor
modificdri aduse unei cladiri existente, cu destinatie nerezidentiala, care
determind creEterea sau diminuarea valorii impozabile a cladirii cu mai mult de
25 o , proprietarul are obligalia sd depund o noud declara{ie de impunere la
organul fiscal local in a cdrui razd, teritorialS de competenfd se afld clddirea, in
termen de 30 de zile de la data modificarii respective qi datoreazd impozitul pe

cladiri determinat in noile condilii incep6nd cu data de 1 ianuarie a anuh-ri
urmdtor.

4.in cazul desfiinldrii unei clSdiri, proprietarul are obligalia sd depund o
noud declara{ie de impunere la organul fiscal local in a cdrui razd, teritorialS de
competenld se afli clddirea, in termen de 30 de zile de la data demoldrii sau
distrugerii qi inceteazl, sd, datoreze impozitul incepdnd cu data de 1 ianuarie a
anului urmdtor, inclusiv in cazul clddirilor pentru care nu s-a eliberat autoriza\ie
de desfiinlare.

5. Dacd incadrarea cladirii in func[ie de rangul localitdlii qi zond. se

modificd in cursul unui an sau in cursul anului intervine un eveniment care



conduce la modificarea impozitului pe clSdiri, impozitul se calculeazd conform
noii situa-fii incep6nd cu data de 1 ianuarie a anului urmdtor.

6. In cazul clSdirilor la care se constatd diferenle intre suprafelele inscrise
in actele de proprietate gi situalia reald rezultatd din mdsurdtorile executate in
condiliile Legii cadastrului qi a publicitSlii imobiliare nr. 711996, republicatS., cu
modificirile qi completdrile ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au
in vedere suprafelele care corespund situaliei reale, dovedite prin lucriri de
cadastru. Datele rezultate din lucrdrile de cadastru se inscriu in evidenlele
fiscale, in registrul agricol, precum qi in cartea funciard, iar impozitul se

calculeazi conform noii situa{ii incepdnd cu data de I ianuarie a anului urmdtor
celui in care se inregistreazd lucrarea de cadastru la oficiile de cadastru si
publicitate imobiliara, ca anexa la declaratie fiscala.

7. In cazul unei clddiri care face obiectul unui contract de leasing
financiar, pe intreaga duratd a acestuia se aplicd urmitoarele reguli:
a) impozitul pe clddiri se datoreazd, de locatar, incep6nd cu data de 1 ianuarie a
anului urmitor celui in care a fost incheiat contractul;
b) in cazul incetdrii contractului de leasing, impozitulb) in cazul incetdrii contractului de leasing, impozitul pe clddiri se datoreazd de
locator, incepdnd cu data de 1 ianuarie a anului urmdtor incheierii procesului-
verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atest6 intrarea
bunului in posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;
c) atdt locatorul, cdt qi locatarul au obligalia depunerii declaraliei fiscale la
organul fiscal local in a cdrui razd de competen{d se afl6 clddirea, in termen de
30 de zile de la data finalizdrii contractului de leasing sau a incheierii
procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestd
intrarea bunului in posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de
leasing insolitd de o copie a acestor documente.

8. In cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, in temeiul
unui contract de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta care se refera
la perioade mai mari de o luna, titularul dreptului concesiune, inchiriere,
administrare ori folosinta are obligatia depunerii unei declaratii la organul fiscal
local pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare intrarii in vigoare a
contractului

9. In cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, in temeiul
unor contracte de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta care se refera
la perioade mai mici de o luna, persoana de drept public care transmite dreptul
de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta are obligatia sa depuna o
declaratie la organul fiscal local, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare
intrarii in vigoare a contractelor, la care anexeaza o situatie centralizatoare a
acestor contracte.

10. In cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, in temeiul
unui contract de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta care se refera
la perioade mai mari de un dfl, titularul dreptului concesiune, inchiriere,
administrare ori folosinta are obligatia depunerii unei declaratii la organul fiscal
local in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a contractului si
datoreazataxa pe cladiri incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.

I l. In cazul unei situatii care determina modificarea taxei pe cladiri
datorate, persoana care datoreaza taxa pe cladiri are obligatia sa depuna o



declaratie la organul fiscal local in a carei raza teritoriala de competenta se afla
claclirea, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-a inregistrat situatia

respectiva.

TMPOZTTUL PE TEREN SI TAXA PE TEREN (ART.465)

1. Impozitul I taxa pe teren se stabileste luand in calcul suprafata terenului,

rangul localitatii in care este amplasat terenul , zona si categoria de folosinta a
terenului.

2.In cazul unui teren amplasat in intravilan , inregistrat in registrul agricol

la categoria de folosinta terenuri cu constructii, impozitul ltaxa pe teren se

stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare,cu suma

corespunzatoare din tabelul de maijos.

ZONAREA TERENURILOR CU CONSTRUCTII DIN INTRAVILANUL
LOCALITATILOR DIN COMUNA - LEI/HA-

LOCALITATEA RANGUL
LOCALITATII

ZONA A
NUMERBLE

ZONA B
NUMERELB

NAPRADBA IV 22,23,281,370,371,
382,412

1-21,24-280,
282-369, 372-
381,383-411

Nivelurile impozitului

2021 1246 1100

Nivelurile indexate
cu2,6 pentru anul
2022
Leilha

1278 tt29

CHBUD V 41,44,81 1-40,42-43,45-
80, 82-318

Nivelurile mpozitului
2021 1246 I 000

Nivelurile indexate
cu 2,6 pentru anul
2022
Leilha

1278 t026

TRANIS V 129,130 l-t28,131-172
Nivelurile impozitului

2021 1246 1000

Nivelurile indexate
cu2,6 pentru anul
2022
Leilha

1278 1026

SOMES
GURUSLAU

V 104, 199,229 1-103, 105-198,
200-228



Nivelurile impozitului

202t 1246 1000
Nivelurile indexate
cu 2,6 pentru anul
2022
Leilha

1278 1026

VADURELE V 9,89,90 1-8,10-89
Nivelurile impozitului

2021 1246 1000
Nivelurile indexate
cu2,6 pentru anul
2022
Leilha

1278 1026

3. In cazul unui teren amplasat in intravilan , inregistrat in registrul
agricol la alta categoria de folosinta decat cea de terenuri cu constructii,
impozitul ltaxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului,
exprimata in hectare,cu suma corespunzatoare din TABELUL A, iar acest
rezultat se inmulteste cu coficientul de corectie corespunzator prevazut in
TABELUL B.

TABELUL A.

Nr.
Crt

CATEGORIA DE
FOLOSINTA

ZONA
A B

202t Nivelurile
indexate
cu 216

pentru anu
2022

2021 Nivelurile
indexate cu
2,6 pentru
anul 2022

1 Teren arabil 31 32 23 24
2. Pasune

.laZ) 24 2l 22
a
J. Faneata 23 24 2t 22
4. Vie 51 52 38 39
5. Livada 58 60 51 52
6. Padure sau alt teren cu

vegetatie forestiera
31 32 23 24

7. Teren cu apa l7 t7 15 15

8. Drumuri si cai ferate x X X X
9. Teren neproductiv X X x X

Rangul localitatii Coeficientul de corectie

TABELUL B.



V 1,00

4. In cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat in
intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea
de terenuri cu constructii, impozitulltaxa pe teren se calculeaza conform
prevederilor alin.5 numai daca indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:

aupreyazut in statut, ca obiect de activitate, agricultura;
au inregistrate in evidenta contabila, pentru anul fiscal respectiv, venituri
si cheltuieli din desfasurarea obiectului de activitate prevazut la litera a.

Inregistrarea in registrul agricol a datelor privind cladirile si terenurile, a
titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum si schimbarea
categoriei de folosinta se pot face numai pe baza de documente, anexate la
declaratia facuta sub semnattra proprie a capului de gospodarie sau, in lipsa
acestuia, a unui membru major al gospodariei.

5. ln cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitulltaxa pe teren se

stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in ha, cu suma
corespunzatoare din tabelul C, inmultita cu coeficientul de corectie din tabelul
D.

TABELUL C

a

a

Nr.
crt.

Categoria de folosinta Impozit (lei)

202r Nivelurile indexate

cu 2,6 pentru anul

2022

1. Teren cu constructii 3l 32

2. Arabil 53 54
aJ. Pasune 29 30

4. Fanete 29 30

5. Vie pe rod 58 60

5. Vie pana la intrarea pe rod 0 0

6. Livada pe rod 58 60

6. Livada pana la intrarea pe

rod
0 0

7. Padure sau alt teren cu

vegetatie forestiera
18 18

7.1 Padure in varsta de pana la

20 ani
0 0

8. Teren cu apa 6 6

B.l Teren cu amenajari

piscicole
37 38



9. Drumuri si cai ferate 0 0

10. Teren neproductiv 0 0

TABELUL D

Zona in cadrul
Iocalitatii

Rangul localitatii
IV v

A 1,10 1,05

B 1,05 1,00

In cazul cladirilor si terenurilorla care se constata diferente intre
suprafetele inscrise in actele de proprietate si situatia reala rezultata din
masuratorile executate in conditiile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare
nr.711996, republicata, pentru determinarea sarcinii fiscale se au in vedere
suprafetele care corespund situatiei reale, dovedite prin lucrari de cadastru.
Datele rezultate din lucrarile de cadastru se inscriu in evidentele fiscale, in
registrul agricol, precum si in carlea funciara, iar impozitul se calculeaza
conform noii situatii incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in
care se inregistreaza lucrarea de cadastru la oficiile de cadastru si publicitate
imobiliara, ca anexa la declaratia fiscala.

Plata impozitului si a taxei pe teren
Impozitul pe teren se plateste anual, in doua rate egale,pafla la datele de 31

martie si 30 septembrie inclusiv.
Impozitul anual pe teren, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili,

persoane frzice sau juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana
la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate
mai multe terenuri amplasate pe raza aceleasi unitati administrativ-teritoriale,
suma de 50 lei se refera la impozitul pe teren cumulat.

In cazul contractelor de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta care
se refera la o perioada mai mare de un an,taxa pe teren se plateste anual, in doua
rate egale pana la datele de 31 martie si 30 septembrie, inclusiv.

In cazul contractelor de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta care
se refera la o perioade mai mari de o luna, taxa pe teren se plateste lunar, pana la
data de 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a
contractului, de catre concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau
folosinta.

In cazul contractelor care se refera la o perioade mai mici de o luna,
persoana juridica de drept public care transmite dreptul de concesiune,
inchiriere, administrare sau fblosinta colecteazataxa pe teren de la concesionari,
locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinta si o varsa lunar, pana
la data de 25 inclusiv a lunii urtnatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate
a contractului.

Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitr"rl pe
teren se majoreaza cu 500yo, incepand cu al treilea an, in conditiile stabilite



ulterior prin hotarare a consiliul local (art.489 alin.4 din Legea nr.227/2015
privind Codul fiscal).

III. IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT (art.470)

Irnpozitul pe mijloacele de transport se calculeaza in functie de tipul
mijlocului de transporl, de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea
fiecarei grupe de 200 de cm3 sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare
din tabelul de maijos:

Mijloace de transport cu tractiune
mecanici

Suma in lei, pentru fiecare grupa de

200 cm3 sau fractiune din aceasta

2021 Nivelurile
indexate cu 2,6

pentru anul2022
I.Vehicule in matricu late(le i1200 sa u frac(iu ne din
acestea)

1 .Motociclete, tricicluri, cvadricicluri
si autoturisme cu capacitatea

cilindrica de pana la 1600 , inclusiv

9 9

2. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri
si autoturisme cu capacitatea

cilindrica de peste 1600

10 l0

3.Autoturisme cu capacitatea

cilindrica intrel601 si 2000 inclusiv
20 2t

4.Autoturisme cu capacitatea

cilindrica intre 2001 si 2600 inclusiv
79 81

5.Autoturisme cu capacitate cilindrica
intre 2601 si 3000 inclusiv

1s9 t63

6.Autoturisme cu capacitatea

cilindrica de peste 3001

319 327

7. Autobuze, autocare, microbuze 26 27

8.Alte autovehicule cu masa totala
maxima autorizata de pana la 12 tone

inclusiv

JJ 34

9 .Tr actoare inmatricul ate 20 2t
II.Vehicule inregistrate
I .Vehicule cu capacitate cilindrica lei/200 cm'
1.1 Vehicule inregistrate cu capacitate

cilindrica<4800
4 4



1.2 Vehicule inregistrate cu capacitate

cilindrica>4800
6 6

2. Vehicule fdrd capacitate cilindricd
evidentiatd

r32 135

In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minirnum
50yo, conform hotararii consiliului. Pentru anul 2022 impozitul pe mijloace de
transport hibride se reduce cu 75 oh.

In cazul unui atas, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din
impozitul pentru motocicletele respective.

In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte
dintr-o combinatie de autovehicule, taxa asupra mijlocului de transport este egala
cu suma corespunzatoare din tabelul urmator

Masa totala maxima autorizata Impozit (lei)
2021 Nivelurile indexate

cu 2,6 pentru anul

2022

a) pana la I tona inclusiv 10 10

b) peste 1 tona, dar nu mai mult de

3 tone

37 38

c) peste 3 tone, dar nu mai mult de

5 tone

57 58

d) peste 5 tone 7l 73

Capacitatea cilindrica sau masa totala maxima autorizata a unui mijloc de
transport se stabileste prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin
factura de achizitie sau un alt document similar.

In cazul unui mijloc de transport pe opd, impozitul pe mijlocul de
transport este egal cu suma corespunzatoare din tabelul urmator.(4.t. 470 alin.8)

Mijlocul de transport pe apd
NIVELURILE STABILITE

lmpozit lei/an

2021
Nivelurile indexate cu

2,6 pentru anul2022

1. Luntre, birci fard motor, scutere de

rpd, folosite pentru uz gi agremenl

lersonal

23 24



2. Bdrci fdrd motor, folosite in alte scopuri 61 63

l. BSrcicu motor 231 237

l. Nave de sport gi agrement 550 564

5. Scutere de apd 231 237

i. Remorchere 9i impingdtoare X X

r) Pdnd la 500 CP inclusiv 614 630

5) Peste 500 CP, dar nu peste 2.000 CP 1 000 1026

) Peste 2.000 CP, dar nu peste 4.000 CF 1537 1577

1) Peste 4.000 CP 2460 2524

3. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sar

tacliune din acesta

200 205

l. Ceamuri, glepuri gi barle fluviale: X X

r) Cu capacitatea de incdrcare p6nd le

1.500 tone inclusiv

200 205

5) Cu capacitatea de incdrcare de peste
,l.500 

tone, dar nu peste 3.000 tone

308 316

;) Cu capacitatea de incdrcare de peste

1.000 tone

539 553

Aft. 470 alin.(9) in inlelesul prezentului articol, capacitatea cilindricd sau
masa totald maximd autorizatd, a unui mijloc de transpoft se stabileqte prin cartea
de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achizilie sau un alt
document similar.

Plata impozitului
Impozitulltaxa pe mijlocul de transport se plateste anual,in doua rate egale,

pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.
Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiasi buget local de

catre contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se
plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul
detine in proprietate mai multe mijloace de transport pentru care impozitul este
datorat bugetului local al aceleasi unitati administrative-teritoriale, suma de 50
lei se refera la impozitul pe rnijloacele de transporl cumulate al acestora.



IV. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR,
AYIZELOR SI A AUTORIZATIILOR

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zona rurala
este egala cu 50%o din taxa stabilita pentru mediul urban (Art.474 alin2).

Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egala cu
30o din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau autorizatiei
initiale. (Art.47 4 alin.3 ).

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de
urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primari sau de structurile de
specialitate ditate din cadrul consiliului iudetean Art.474 alin.4) este de:

NIVELURILE PENTRU ANUL
2021

Nivelurile indexate cu2,6 pentru

anul 2022

Taxa in lei

17l7

Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire
rezidentiala sau cladire anexa este egala cu 0r5oh din valoarea autorizata a

lucrarilor de constructii (Art.474 alin.5).
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru alte constructii

decat cele mentionate la alin.S este egala cu lo/o din valoarea autofizata a
lucrarilor de constructie, inclusiv valoarea instalatiilor aferent e (art.47 4 alin.6).

Pentru taxele prevdzute [a alin. (5) Ei (6) stabilite pe bazavalorii autorizate
a lucrdrilor de construclie se aplicd unndtoarele reguli( afi.474 alin.7):

NR
CRT

TAXA PENTRU
ELIBERAREA

CERTIFICATULUI DE
URBANISM, IN MEDIUL
URBAN (4RT.474 alin.l)

NIVELURILE
PENTRU ANUL

2021

Nivelurile
indexate cu 2,6

pentru anul2022

Suprafata pentru care se obtine

certificatul de urbanism

Taxa in lei

I Pana la 150 mp, inclusiv 7 7

2. Intre 151 si 250mp,inclusiv 8 8

3. Intre 251 si 500 mp ,inclusiv 10 10

4. Intre 501 si 750 mp inclusiv 13 t3
5. Intre 751 si 1000 mp inclusiv t6 t6
6. Peste 1000 mp 16 + 0,01 lei/mp

pentru fiecare mp

care depaseste

1000 mp

16 + 0,01 lei/mp
pentru fiecare mp

care depaseste 1000

mp



a) taxa datoratd se stabileqte pe baza valorii lucrdrilor de constructie

declarate de persoana care solicitd avizul qi se pldteqte inainte de emiterea

avizului;
b) pentru taxa prevdzutd la alin. (5), valoarea reald, a lucrdrilor de

construclie nu poate fi mai mici decdt valoarea impozabili a clSdirii stabiliti
conform art.457;

c) in termen de 15 zile de la data finalizdrli lucr[rilor de construc{ie, dar
nu mai tdrziu de 1 5 zile de la data la care expird autorizalia respectivi, persoana

care a ob{inut autoriza\ia trebuie sd depund o declara{ie privind valoarea
lucrdrilor de construclie la compartimentul de specialitate al autoritdlii
administraliei publ ice locale;

d) pdnd in cea de-a 1 5-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situalia
finald privind valoarea lucrdrilor de construc[ii, compartimentul de specialitate
al autoritdtii administraliei publice locale are obligalia de a stabili taxa datoratd
pebazavalorii reale a lucrdrilor de construclie;

e) pdnd in cea de-a 15-azi, inclusiv, de la datala care comparlimentul de

specialitate al autoritSlii administraliei publice locale a comunicat valoarea
stabilitd pentru taxd,, trebuie platitd orice diferenld de taxd datoratd de cdtre
persoana care a primit autoriza\ia sau orice diferenld de taxd care trebuie
rambursatd de autoritatea administraliei publice locale.

Taxa pentru prelungirea unei autoriza[ii de construire este egalS cu
30o din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autoriza\iei
iniliale (art..47 4 alin.B).

Taxa pentru eliberarea autoriza(iei de desfiin(are, totald sau partialS, a
unei construclii este egald cu 0rl o/o din valoarea impozabilS stabilitd pentru
determinareaimpozitului pe clddiri, aferentd p6(ii desfiinlate (art.474 alin.9).

Taxa pentru eliberarea autoriza{iei de foraje sau excavlri necesare
lucrdrilor de cercetare Ei prospectare a terenurilor in etapa efectuirii studiilor
geotehnice qi a studiilor privind ridicdrile topografice, sondele de gaze, petrol qi

alte excavdri se datoreazd. de cdtre titularii drepturilor de prospecliune qi

explorare qi se calculeazd, prin inmullirea numdrului de metri pdtra\i de teren ce

vor fi efectiv afecta{i la suprafa{a solului de foraje qi excavdri cu valoarea de 0,1

lei/mp (art.474 alin 10).

in termen de 30 de zile de la flnalizarea fazelor de cercetare qi

prospectare, contribuabilii au obligalia sd declare suprafala efectiv afectatd de

foraje sau excavdri, iar in cazul in care aceasta diferS de cea pentru care a fost
emisd anterior o autorizalie, taxa aferentd se regularizeazd astfel incdt si reflecte
suprafala efectiv afectatd. (art.47 4 alin. 1 1).

Taxa pentru eliberarea autoriza(iei necesare pentru lucrlrile de
organizare de qantier in vederearealizdrii unei construcfii, care nu sunt incluse
in altd autoriza\ie de construire, este egalS cu 3oh din valoarea autorizatd a

lucrdrilor de organizare de Eantier (afi..474 alin.l2).



Taxa pentru eliberarea autoriza[iei de amenajare de tabere de corturi,
cdsule sau rulote ori campinguri este egald cu 2Yo din valoarea autorizatd a

lucrbrilor de constructie (art.474 alin.L3).

Taxa pentru autorizarea amplasarii de chioscuri, containere,tonete,cabine,

spatii de expunere, co{puri si panouri de afisaj, firme si reclame situate pe caile
si in spatiile publice este de 5 lei, inclusiv, pentru fiecare mp de suprafata

ocupata de constructie (art.474 alin l4).
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri

si bransamente la retele publice de dpd, canalizare,gaze ,termice, energie
electrica, telefonie si televiziune prin cablu este de 15 lei pentru fiecare racord
(art.474 alin.15).

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si

adresa este de 10 lei (art.474 alin.16).

Taxa pentru eliberarea/completarea filei anuale a/din
atestatului/atestatul de producator este de 68 lei, iar taxa pentru eliberarea
carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol este de 23 lei
(art.475 alin.2).

Persoanele a cdror activitate se incadreazd,in grupele 561 - Restaurante,

563 - Baruri qi alte activitdli de servire a bduturilor qi 932 - Alte activitali
recreative gi distractive potrivit Clasificdrii activitSlilor din economia nalionali -
CAEN. actualizatd prin Ordinul pregedintelui Institutului Nalional de Statistici
nr. 33712007 privind actualizarea Clasificdrii activitSlilor din economia
nationald -_lAE\[, datoreazd,. bugetului local aL comunei, oraqului sau

municipiului, dupd caz, in a cdrui razd, administrativ-teritoriald se desfbqoard

activitatea, o taxl pentru eliberarealvizarea anual5 a autorizafiei privind
desflgurarea activitntii de alimentafie publicl, in functie de suprafala aferent6
activitdlilor respective, in sumi de (art.475 alin.3):

SUPRAFATA IN MP SUMA - Iei

2021 Nivelurile indexate

cu 2,6 pentru anul

2022

Pentru o suprafalS de pdnd la 500
2m-, inclusiv

rt4 tt7

Pentru o suprafald mai mare de

500 m2

4399 4513

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale
sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale este de 36 lei
(art.486 alin.5).



V. TAXA PENTRU AFISAJ II{ SCOP DE RECLAMA SI
PUBLICITATE (art.47 8. alin.2)

VI. IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit la
suma incasata din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor (ar1.48 1

alin.l ).
Consiliile locale hotdrdsc cota de impozit dupd cum urmeazd (art.481

alin.2):

Taxa pentru afisaj in scop

de reclama si

publicitate

Nivelurile aplicabile in
anul fiscal 2021

lei/mp sau fractiune de

mp

Nivelurile indexate

cu 2,6 pentru anul

2022

a.ln cazul unui afisaj situate

in locul in care persoana

deruleaza o activitate
economica

35 36

b.In cazul oricarui alt panou,

afisaj sau structura de afisaj
pentru reclama si publicitate

25 26

Q pindbZYo,in cazul unui spectacol de

teatru, de exemplu o piesd de teatru, balet,
operd, operetd, concert filarmonic sau altd
manifestare muzicald,, prezentarea unui film
la cinematograf, un spectacol de circ sau

orice competi{ie sportivd internd sau

internationala;

20h

b) p6rndla 5o/o in cazul oricdrei altei
manifestdri artistice decAt cele enumerate la
lit. a).

5%



IX. SANCTIUNI PERSOANE FIZICE (art.493)

SANCTIUNI PERSOANE JURIDICE (art.493 alin.S)

NR.

CRT.

SANCTILINI AMENZI

2021 Nivelurile
indexate cu 2,6

pentru anul

2022

1 Depunerea peste termenul
prevazut de lege a

declaratiilor de impunere

De la 76 de lei la
303 de lei

De Ia 78 de lei
ta 311 de lei

2. Nedepunerea declaratiilor de

impunere
De la 303 de lei
Ia756lei

De la 311 de lei
la 776lei

NR.
CRT.

SANCTIT]NI AMENZI

1 Depunerea peste termenul prevazut de lege a
declaratiilor de impunere

Se majoreaza cu 300%
fata de cele de la

pers.fizice
2. Nedepunerea declaratiilor de impunere Se maj ore aza cu 300%

fata de cele de la

pers.fizice

CONTRASEMNEAZA
SECRETARUL GENERAL AL COMLINEI

NEGREAN V


