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              ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. 68 DIN 27.11.2020 
 TABLOUL  
CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE 

ÎN ANUL FISCAL 2021 
 

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 

 
Capitolul I. VALORILE IMPOZABILE AFERENTE CLĂDIRILOR IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

 
ART. 457, alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 

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

impozabile cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor: 
 

Zona în cadrul localităţii Rangul localităţii Coeficient 

Săliștea              A IV 1.10 

Tărtăria              A V 1.05 

Sălistea - Deal   B V 1.00 

Mărgineni           C V 0.95 

 
 

Tipul clădirii 

VALOAREA IMPOZABILĂ 
Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi 

încălzire [condiţii cumulative] 

Fără instalaţii de apă, canalizare, electricitate sau 

încălzire 

0 2020 2021 2020 2021 

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din 
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma 
unui tratament termic şi/sau chimic 

1060 1100 636 660 

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din 
cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 

318 330 212 220 

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi 
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale 
rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic 

212 220 185 192 

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, cărămidă 
nearsă, paiantă, vălătuci, etc.  

133 138 79 82 

E. Pentru locuinţe situate la subsol, demisol sau la mansardă  valoarea reprezintă 75% din valoarea corespunzătoare fiecărei grupe de clădiri 

F. Pentru spaţiile cu altă destinaţie, situate la subsol, demisol 
sau la mansardă 

valoarea reprezintă 50% din valoarea corespunzătoare fiecărei grupe de clădiri 



 2 

 
 

CAPITOLUL II - IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN 
A. IMPOZITUL / TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN LA CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ ,,CURȚI CONSTRUCȚII” 

 
ART. 465, alin. (2) din Legea  nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 

Zona în cadrul localităţii 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități 
- lei/ha - 

2020 2021 

            A - SĂLIȘTEA  754 783 

A - TĂRTĂRIA 604 627 

            B – SĂLIȘTEA-DEAL 453 470 

            C - MĂRGINENI 301 312 

 
B. IMPOZITUL / TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN LA ALTE CATEGORII DE FOLOSINȚĂ DECÂT CEA DE ,,CURȚI 

CONSTRUCȚII” 
 

ART. 465, alin. (4) din Legea Nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN 
Pentru orice altă categorie de folosință, alta decât curți-construcții 

NR. 
CRT. 

                                      Zona 
 
Categoria de folosinţă 

Valoarea lei/ha 
 

Zona A Zona B Zona C 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

1. Teren arabil 29 30 22 23 20 21 

2. Păşune 22 23 20 21 16 17 

3. Fâneaţă 22 23 20 21 16 17 

4. Vie 49 51 37 38 29 30 

5. Livadă 56 58 49 51 37 38 

6. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 29 30 22 23 20 21 

7. Teren cu ape 16 17 14 15 8 8 

8. Drumuri şi căi ferate X X X X X X 

9. Neproductiv X X X X X X 

 
  Suma stabilită conform art. 465, alin. 4 se înmulțește cu coeficientul de corecție prevăzut în tabelul următor: 

Rangul localităţii Coeficient 

IV 1.10 

V 1.00 
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C. IMPOZITUL / TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN 
 

ART. 465, alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 

NR. 
CRT. 

 
Categoria de folosinţă 

IMPOZIT 
 (lei) 

  2020 2021 

1. Teren cu construcţii 32 33 

2. Arabil 53 55 

3. Păşune 29 30 

4. Fâneaţă 29 30 

5. Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 59 61 

6. Vie până la intrarea pe rod X X 

7. Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 59 61 

8. Livadă până la intrarea pe rod X X 

9. 
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la 
nr.crt.7.1. 

17 18 

10. Pădure în vârstă de până la 20 ani şi pădure cu rol de protecţie X X 

11. Teren cu apă altul decât cel cu amenajări piscicole 6 6 

12. Teren cu amenajări piscicole 36 37 

12. Drumuri şi căi ferate X X 

13. Teren neproductiv X X 

 În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul / taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma 
corespunzătoare prevăzută în tabel, înmulțită cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut la art. 457, alin. (6), respectiv: 
 

Zona în cadrul localităţii Rangul localităţii Coeficient 

Săliștea              A IV 1.10 

Tărtăria              A V 1.05 

Săliștea-Deal     B V 1.00 

Mărgineni           C V 0.95 
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CAPITOLUL III - TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT / IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 
 

Vehicule înmatriculate (lei/200cm3 sau fracțiune din acesta) 

ART. 470, alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 

Mijloace de transport cu tracțiune mecanică 
LEI/200cm3 

2020 2021 

1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3 
inclusiv         

8 8 

2. Motociclete triciclete și cvadricicluri cu capacitate cilindrică de peste 1600 cm 3 9 9 

3. Autoturisme cu capacitate cilindrică între 1601cm3 și 2000 cm3 19 20 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3 inclusiv 76 79 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3 inclusiv 153 159 

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 308 320 

7. Autobuze, autocare, microbuze 25 26 

8. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv 31 32 

9. Tractoare înmatriculate 19 20 

În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotărârii Consiliului Local. 

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

 
VEHICULE ÎNREGISTRATE 

 

Nr. 
crt. 

Vehicule înregistrate 
NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2021 

Valoare lei/an 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică: LEI/200 cmc 

1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 4  

1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 6  

2.1 Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 115 

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

cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: 
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Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

 
ART. 470, alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal 

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată 

 

Impozitul, în lei, pentru vehicule angajate exclusiv în operaţiuni de transport intern 

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică 
sau un echivalent recunoscut 

Vehicule cu alt sistem de suspensie 

I. Vehicule cu două axe 2020 2021 2020 2021 

1. Masa de cel puţin de 12 tone, dar mai mică 13 
tone               

0 0 151 157 

2. Masa de cel puţin de 13 tone, dar mai mică 14 
tone                          

151 157 418 434 

3. Masa de cel puţin de 14 tone, dar mai mică 15 
tone               

418 434 588 610 

4. Masa de cel puţin de 15 tone, dar mai mică 18 
tone               

588 610 1.333 1384 

5. Masa de cel puţin 18 tone  588 610 1.333 1384 

II. Vehicule cu trei axe   

1.  Masa de cel puţin de 15 tone, dar mai mică 
17 tone               

151 157 263 273 

2.  Masa de cel puţin de 17 tone, dar mai mică 
19 tone               

263 273 540 561 

3.  Masa de cel puţin de 19 tone, dar mai mică 
21 tone               

540 561 701 728 

4.  Masa de cel puţin de 21 tone, dar mai mică 
23 tone               

701 728 1.081 1122 

5.  Masa de cel puţin de 23 tone, dar mai mică 
25 tone               

1.081 1122 1.678 1742 

6. Masa de cel puţin de 25 tone, dar mai mică 26 
tone        

1.081 1122 1.678 1742 

7. Masa de cel puţin 26 tone 1.081 1122 1.678 1742 

III. Vehicule cu patru axe   

1. Masa de cel puţin de 23 tone, dar mai mică de 
25 tone               

701 728 710 737 

2. Masa de cel puţin de 25 tone, dar mai mică de 
27 tone               

710 737 1.109 1151 

3. Masa de cel puţin de 27 tone, dar mai mică  
de 29 tone               

1.109 1151 1.760 1827 
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4. Masa de cel puţin de 29 tone, dar mai mică de 
31 tone               

1.760 1827 2.612 2711 

5. Masa de cel puţin de 31 tone dar mai mică de 
32 tone              

1.760 1827 2.612 2711 

6. Masă de cel puţin 32 tone 1.760 1827 2.612 2711 

 
Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masă totală maximă autorizată de peste 12 tone 

 
ART. 470, alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată 

Impozitul, în lei, pentru vehicule angajate exclusiv în operaţiuni de transport intern 

Axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un 
echivalent recunoscut 

Axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie 

2020 2021 2020 2021 

I. Vehicule cu 2+1 axe   

1. Masa de cel puţin de 12 tone, dar mai mică de 
14 tone               

0 0 0 0 

2. Masa de cel puţin de 14 tone, dar mai mică de 
16 tone               

0 0 0 0 

3. Masa de cel puţin de 16 tone, dar mai mică de 
18 tone               

0 0 68 71 

4. Masa de cel puţin de 18 tone, dar mai mică de 
20 tone 

68 71 156 162 

5. Masa de cel puţin de 20 tone, dar mai mică de 
22 tone 

156 162 365 379 

6. Masa de cel puţin de 22 tone, dar mai mică de 
23 tone 

365 379 472 490 

7. Masa de cel puţin de 23 tone, dar mai mică de 
25 tone 

472 490 851 883 

8. Masa de cel puţin de 25 tone, dar mai mică de 
28 tone 

851 883 1494 1551 

9. Masa de cel puţin 28 tone 851 883 1494 1551 

II. Vehicule cu 2+2 axe   

1. Masa de cel puţin de 23 tone, dar mai mică de 
25 tone               

146 152 340 353 

2. Masa de cel puţin de 25 tone, dar mai mică de 
26 tone               

340 353 560 581 

3. Masa de cel puţin de 26 tone, dar mai mică de 
28 tone               

560 581 821 852 
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4. Masa de cel puţin de 28 tone, dar mai mică de 
29 tone 

821 852 993 1031 

5. Masa de cel puţin de 29 tone, dar mai mică de 
31 tone 

993 1031 1630 1692 

6. Masa de cel puţin de 31 tone, dar mai mică de 
33 tone 

1630 1692 2261 2347 

7. Masa de cel puţin de 33 tone, dar mai mică de 
36 tone 

2261 2347 3433 3563 

8. Masa de cel puţin de 36 tone, dar mai mică de 
38 tone 

2261 2347 3433 3563 

9. Masa de cel puţin de 38 tone 2261 2347 3433 3563 

III. Vehicule cu 2+3 axe   

1. Masa de cel puţin de 36 tone, dar mai mică de 
38 tone               

1800 1868 2505 2600 

2. Masa de cel puţin de 38 tone, dar mai mică de 
40 tone             

2505 2600 3404 3533 

3. Masa de cel puţin 40 tone 2505 2600 3404 3533 

IV. Vehicule cu 3+2 axe   

1. Masa de cel puţin de 36 tone, dar mai mică de 
38 tone               

1590 1650 2208 2292 

2. Masa de cel puţin de 38 tone, dar mai mică de 
40 tone               

2208 2292 3054 3170 

3. Masa de cel puţin de 40 tone, dar mai mică de 
44 tone  

3054 3170 4518 4690 

4. Masa de cel puţin 44 tone 3054 3170 4518 4690 

V. Vehicule cu 3+3 axe   

1. Masa de cel puţin de 36 tone, dar mai mică de 
38 tone               

904 938 1094 1136 

2. Masa de cel puţin de 38 tone, dar mai mică de 
40 tone               

1094 1136 1613 1674 

3. Masa de cel puţin de 40 tone, dar mai mică de 
44 tone 

1635 1697 2601 2700 

4. Masa de cel puţin 44 tone 1635 1697 2601 2700 
 

Remorci, semiremorci sau rulote 
 

ART. 470, alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privin Codul Fiscal 

Masa totală maximă autorizată 
Impozitul, în lei 

2020 2021 

a. Până la 1 tonă inclusiv 9 9 
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b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 36 37 

c. Peste 3 tonă, dar nu mai mult de 5 tone 55 57 

d. Peste 5 tone 68 71 

 
Pentru mijloace de transport pe apă 

 
ART. 470, alin. (7) 

Mijlocul de transport pe apă Impozit 
- lei/an - 

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

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 62 

3. Bărci cu motor 231 

4. Nave de sport și agrement 0 

5. Scutere de apă 231 

6. Remorchere și împingătoare: X 

a) până la 500 CP, inclusiv 616 

b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv 1000 

c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv 1537 

d) peste 4000 CP 2461 

7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta 199 

8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale: X 

a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 199 

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de tone, inclusiv 308 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 540 
 

 
CAPITOLUL IV – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR 

 
ART. 473 - 476 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal 

1. Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism Taxa, în lei 

 2020 2021 

a) Până la 150 mp, inclusiv 3 3 

b) Între 151 şi 250 mp, inclusiv 3,7 3,8 

c) Între 251 şi 500 mp, inclusiv    4,7 4,8 

d) Între 501 şi 750 mp, inclusiv 6 6 

e) Între 751 şi 1.000 mp, inclusiv 7 7 

f) Peste 1.000 mp   7+0,01lei/m2 pentru fiecare m2 care depăşeşte 1.000 m2 

2.  
Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism 

30 % din cuantumul taxei 
pentru eliberarea certificatului 

sau autorizației inițiale 

30 % din cuantumul taxei 
pentru eliberarea certificatului 

sau autorizației inițiale 
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3. 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 

15 16 

4. Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire  pentru o clădire rezidențială 
sau clădire-anexă 

0,5 % din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcții 

 

0,5 % din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcții 

5. Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte construcții decât 
cele menționate alin. (5) 

1 % din valoarea  autorizată a 
lucrărilor de construcție, inclusiv 

valoarea instalațiilor aferente 

 

1 % din valoarea  autorizată a 
lucrărilor de construcție, inclusiv 

valoarea instalațiilor aferente 
 

6. Taxa pentru prelungirea unui certificate de urbanism sau a unei autorizații de 
construire 0,1 % din val. impoz. a construcției 

30 % din cuantumul taxei pentru 
eliberarea certificatului sau a 

autorizației inițiale 
 

7. Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei 
construcții 

0,1 % din valoarea impozabilă 
stabilită pentru determinarea 
impozitului pe clădiri, aferentă 

părții desființate 
 

0,1 % din valoarea impozabilă 
stabilită pentru determinarea 
impozitului pe clădiri, aferentă 

părții desființate 
 

8. Taxa  pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări necesară lucrărilor de 
cercetare și prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice și a 
studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol și alte excavări se 
datorează de către titularii drepturilor de prospecțiune și explorare 

10 lei pentru fiecare mp afectat 10 lei pentru fiecare mp 
afectat 

9. Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de șantier în 
vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de 
construire 

3 % din valoarea autorizată a 
lucrărilor de organizare de 

șantier 

3 % din valoarea autorizată a 
lucrărilor de organizare de 

șantier 

10. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de amenajare de tabere de corturi, căsuțe 
sau rulote ori campinguri 

2 % din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcție 

 

2 % din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcție 

 

11.  Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, 

spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile 
și în spațiile publice 

8 lei/m2 8 lei/m2 

12. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi 
branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie 
electrică, telefonie şi televiziune prin cablu 

14 pentru fiecare racord 15 pentru fiecare racord 

13. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă 9 9 

14. Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare 21 lei 22 lei 

15. Taxa pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea 
carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 

43- atestat de producător 
21 - carnet de comercializare 

45 - atestat de producător 
22 - carnet de comercializare 



 10 

16. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi 
amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din 
cadrul Consiliului Judeţean 

16 17 

17. Taxa pentru eliberarea / vizarea anuală a autorizației  privind desfășurarea 
activității de alimentație publică (CAEN 561- Restaurante, 563 - Baruri și alte 
activități de servire a băuturilor, 932 - Alte activități recreative și distractive 

  

 a) pentru o suprafață de până la 500 mp inclusiv 52 54 

 b) pentru o suprafață mai mare de 500 mp 105 109 

 
CAPITOLUL V - TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 

 
 ART. 478, alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 

 

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate: 
Lei /mp sau fracţiune de mp 

2020 2021 

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate 
economică 

33 34 

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi 
publicitate 

24 25 

 
  CAPITOLUL VI – IMPOZITUL PE SPECTACOLE 
 
 ART. 481, alin. (1) și (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 

alin. 
(1) 

Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma 
încasată din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor 

Cota stabilită prin Codul Fiscal 

2020 2021 
 

1. Taxa pentru spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau 
altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol 
de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională 

2% 2% 

2. Taxa în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la litera (a) 5% 5% 

alin. 
(2) 

Manifestarea artistică sau activitatea distractivă*: 

a) în cazul videotecilor 2 lei/mp/zi 2 lei/mp/zi 

b) în cazul discotecilor 3 lei/mp/zi 3 lei/mp/zi 
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CAPITOLUL VII- TAXE SPECIALE 
 

   ART. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 

Nr. 
crt. 

TAXE SPECIALE 2020 2021 

1. Taxă copiator 0,5 lei/pag. 0,5 lei/pag. 

2. Taxă pt. eliberarea de extrase și copii de pe actele existente în arhiva Primăriei, în 
afara celor cu caracter secret 

5 lei/document 5 lei/document 

3. Taxă remăsurarea terenurilor, verificarea datelor ce stau la baza cererii 100 lei/parcelă 104 lei/parcelă 

4. Taxă pt. întocmire schiță amplasament 25 lei/schiță 26 lei/schiță 

5. Taxă închiriere pentru buldoexcavator 105 lei/h 109 lei/h 

6. Contravaloarea certificatului de înregistrare auto lente 43 lei 45 lei 

Contravaloarea plăcuţei de înregistrare 47 lei 49 lei 

7. Taxă închiriere Cămine Culturale (nuntă, botez, masă festivă, zile aniversare, 
onomastică, etc.)   

  

     a) Taxă pentru închirierea Căminului Cultural Săliștea, a folosirii mobilierului şi a 
obiectelor de inventar 

600 lei/zi 623 lei/zi 

     b) Taxă închiriere set tacâmuri pentru alte evenimente   1 leu/zi 1 leu/zi 

     c) Taxă închiriere Cămin Cultural Tărtăria, a folosirii mobilierului și a obiectelor 
de inventar 

400 lei/zi 415 lei/zi 

    d) Taxă închiriere Cămin Cultural Săliștea și Tărtăria pt. pomană se plătesc cheltuielile cu 
utilitățiile 

se plătesc cheltuielile cu 
utilitățiile 

    e) Taxă închiriere Cămin Cultural Săliștea și Tărtăria pt. parastas și alte 
comemorări 

200 lei/zi 208 lei/zi 

8. Taxă închiriere sală de sport în afara procesului de învățământ, pt. diverse 
evenimente 

200 lei/zi 208 lei/zi 

 
CAPITOLUL VIII - ALTE TAXE LOCALE 

 
   ART. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 

Nr. crt. Alte taxe locale Nivelurile aplicate în  
2020 

Nivelurile aplicate în  
2021 

1. Taxă pt. ocuparea domeniului public pt. vânzarea de produse de orice fel, taxă 
teren ocupat de construcții provizorii 

30 lei/lună 31 lei/lună 

2. Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă 530 lei 550 lei 

3. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte 
asemenea planuri, deţinute de consiliile locale 

33 lei 34 lei 

4. 
 

Taxă pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obținerii 
de venituri care folosesc infrastructura publică locală – vehicule lente 

35 lei/an 36 lei/an 
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Taxă pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obținerii 
de venituri care folosesc infrastructura publică locală – combine pt. recoltat 

102 lei/an 106 lei/an 

 
LIMITE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 

 
ART. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 

SANCŢIUNI 

 
Art. 493 

Sancţiuni în cazul persoanelor 
fizice 

Nivelurile stabilite pentru anul 2021 

Depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere 80 

Nedepunerea declaraţiilor de impunere 279 

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi 
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole 
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de: 

 
500 

Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494, 
alin. (12) 

500 

Sancţiuni în cazul persoanelor 
juridice 

Nivelurile stabilite pentru anul 2021 

Depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere 80x300% 

Nedepunerea declaraţiilor de impunere 279x300% 

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi 
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole 
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de: 

500x300% 
 
 

Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494, 
alin. (12) 

500x300% 

 
NOTA: Nivelul  pentru anul 2021 rezultat din indexare este rotunjit în minus în sensul că fracțiunile sub 0.5 lei se neglijează, iar ceea ce depășeste 0.5 lei 
se întregeste la un leu, prin adaos. 

 
                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează pentru legalitate, 
                        Linuț Gheorghe-Mircea                                     SECRETAR GENERAL 
                                                                  Ionescu Mihaela-Alina 
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              ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR. 68 DIN 27.11.2010 
 

Nr. 
crt. 

Modul de utilizare a locurilor publice Valoare lei 

A LOCURI PUBLICE DE DESFACERE 2020 2021 

1. 
Pentru desfacerea de produse ce face obiectul comerţului din vehicule 
sau autovehicule 

21 22 

2. 
Pentru desfacerea de produse ce face obiectul comerţului pe mese, 
tarabe şi alte spaţii din pieţe, târguri şi oboare (lei/mp/zi) 

2 2 

3. 

Pentru vânzarea de animale şi păsări de fiecare animal sau pasăre, astfel:   

a) bovine, bubaline, cabaline adulte (lei/buc); 5 5 

b) porcine până la 6 luni, ovine şi caprine (lei/buc); 2 2 

c) porci peste 6 luni, tineret bovine, bubaline (sub 6 luni) (lei/buc); 4 4 

d) animale mici şi păsări adulte (lei/buc). 1 1 

4. 
Pentru desfacerea produselor rezultate din exercitarea unei activităţi 
autorizate pe cont propriu (lei/mp/zi) 

1 1 

5. Pentru desfacerea obiectelor de ocazie (lei/mp/zi) 2 2 

6. Pentru comerț stradal 10 10 

B. ALTE LOCURI PUBLICE  

1. 

Pentru persoanele fizice şi juridice care ocupă temporar sau permanent 
locuri publice, altele decât cele de la pct. 1- 6 din prezenta anexă, după 
cum urmează (lei/mp/zi): 

 
 

a) pentru desfacerea de produse sau prestări de servicii diverse; 5 5 

b) pentru depozitarea diverselor bunuri şi/sau materiale; 3 3  

c) pentru confecţionarea de produse sau realizarea unor lucrări; 3 3 

d) pentru terase sezoniere; 0,50 0,50 

e) pentru organizarea de spectacole. 1 1 

2. Construcţii provizorii (lei/mp/zi) 0,50 0,50 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      Contrasemnează pentru legalitate, 
                              Linuț Gheorghe-Mircea                                       SECRETAR GENERAL 
                                                                  Ionescu Mihaela-Alina 
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