
1 
 

Nr. 1444 /10.03.2020                                                                                                                           ANEXA nr. 1 
 

T A B L O U L 
CUPRINZÂND VALORILE  IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,  

PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2021 
 

CODUL FISCAL - TITLUL IX – Impozite şi taxe locale 
 

Valorile impozabile prevăzute la art. 457 alin. (1), impozitele şi taxele locale care constau într-o anumită sumă în lei şi care se 
indexează/ajustează, în condiţiile art. 491 ,  precum şi amenzile care se actualizează potrivit art. 493alin. (7),pentru anul 2021 se indexeaza cu rata 
inflatiei de 3,8%. 

 
 

CAPITOLUL  I –  IMPOZITUL ŞI TAXA *) PE CLĂDIRI 
 

A. Persoane fizice-CLADIRI REZIDENTIALE 
Art.457 alin.(1):  În  cazul  persoanelor  fizice, impozitul  pe  clădiri se  calculează  prin aplicarea cotei  de impozitare de  0,08%  la  

valoarea impozabilă a clădirii. 
 
 

VALORILE  IMPOZABILE 
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice 

Art. 457 alin. (2) 

 
 
 

Tipul clădirii 
 

NIVELURI PRACTICATE 
IN ANUL 2020 

NIVELURI PREVAZUTE 
De Legea nr.227/2015 

NIVELURI APLICABILE 
IN ANUL 2021 

Valoarea impozabilă 
- lei/m² - 

Valoarea impozabilă 
- lei/m² - 

Valoarea impozabilă 
- lei/m² - 
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Cu instalaţii 
de apă, 

canalizare, 
electrice şi 
încălzire 
(condiţii 

cumulative) 

Fără 
instalaţii de 

apă, 
canalizare, 
electricitate 
sau încălzire 

Cu instalaţii 
de apă, 

canalizare, 
electrice şi 
încălzire 
(condiţii 

cumulative) 

Fără 
instalaţii de 

apă, 
canalizare, 
electricitate 
sau încălzire 

Cu instalaţii 
de apă, 

canalizare, 
electrice şi 
încălzire 
(condiţii 

cumulative) 

Fără 
instalaţii de 

apă, 
canalizare, 
electricitate 
sau încălzire 

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 

1.060 
 

636 1.000 600 1.100 660 

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 

318 212 300 200 330 220 

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 

212 185 200 175 220 192 

D. Clădire-anexă 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 

133 80 125 75 138 83 

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi 
adresă, încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau 
la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre 
tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D    

75% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

75% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

75% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi 
adresă, încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau 
la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de 
locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute 
la lit A-D 

50% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

50% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

50% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

 
 
 Art.457  
(3) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăsurate a acesteia, exprimate în metri pătraţi, cu 
valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabel. 
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(4) Suprafata construită desfasurata a unei clădiri se determina prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, 
logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptând suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinta si suprafeţele scarilor si teraselor neacoperite. 
(6) Valoarea impozabilă a clădirii se ajusteaza în funcţie de rangul localităţii si zona în care este amplasata clădirea, prin înmulţirea valorii determinate 
conform alin. (3) cu coeficientul de corectie corespunzător, prevăzut în tabelul următor: 
 
 
 
 
  

Zona în 
cadrul 

localităţii 

Rangul localităţii 
0 I II III IV V 

A 2,60 2,50 2,40 2,30 1,10 1,05 
B 2,50 2,40 2,30 2,20 1,05 1,00 
C 2,40 2,30 2,20 2,10 1,00 0,95 
D 2,30 2,20 2,10 2,00 0,95 0,90 

  
 
 Având în vedere faptul că localitatea STEI este localitate de rangul III, se vor aplica următorii coeficienţi: 
   Zona A: 2,30 
   Zona B: 2,20 

Zona C: 2,10  
Zona D: 2,00 

(7) În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente, coeficientul de corectie prevăzut la alin. (6) se reduce cu 0,10. 
(8) Valoarea impozabilă a clădirii, se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează: 
a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă ; 
b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani si 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă  
c )cu 10%.pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusive la data de 1 ianuarie a anului de referinta.  
(9) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majora  de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de 
vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel ca acesta se considera ca fiind cel în care a fost efectuata receptia la terminarea lucrarilor iar valoarea 
cladirii creste cu cel putin 50%fata de valoarea acesteia la data inceperii executarii lucrarilor. 
Persoane fizice –CLADIRI NEREZIDENTIALE 
Art. 458 
(1)Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0.2 – 1.3% 
asupra valorii care poate fi: 
a) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta; 
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b) valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anilor de referintă 
c) valoare cladirilor care rezultă prin actul care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință. 
2) Cota impozitului pe clădiri se stabilețte prin hotărâre a Consiliului Local. Propun pentru anul 2021 aplicarea cotei de 0,20%    
3)Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice ,utilizate pentru activitati din domeniul agricol,impozitul pe cladiri se calculeaza prin 
aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii cladirii 
4)In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform prevederilor alin.1,impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii 
impozabile determinate conform art.457. 
(5)Conform art.495 al.a)persoanele fizice care la data de 31.12.2016 au in proprietate cladiri nerezidentiale sau cladiri cu destinatie mixta  au obligaţia să 
depună  declaraţii  la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în raza cărora îsi au domiciliul, precum si la cele 
în raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora pana la data de 28 februarie 2021. 
Modelul declaraţiei  va fi cel prevăzut prin norme metodologice aprobate . 
 

B. Persoane juridice 
Art. 460 alin.(1):Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea  persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei 
cote cuprinse intre 0,08%-0,2% asupra valorii impozabile a cladirii.Pentru anul 2021 cota de 0,08%. 

 
 
                       Art.460 alin(2)Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea de persoanele juridice impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea 
unei cote cuprinse intre 0,2%-1,3% inclusiv ,asupra valorii impozabile a cladirii. 

 
NIVELURI 

PRACTICATE IN 2020 
NIVELURI 

PREVĂZUTE DE 
LEGEA 227/2015 

NIVELURI 
APLICABILE IN ANUL 

2021 

 
0,20% 

 
0,2% - 1,3% 

 
0,20% 

                    Art.460 alin.(3)Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor 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. 
                    Art.460 alin.(8)In cazul in care proprietarul cladirii nu a atualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii 3 ani anteriori anului de 
referinta ,cota impozitului/taxei pe cladiri este de  5%. 
 

 
NIVELURI 

PRACTICATE IN 2020 
NIVELURI 

PREVĂZUTE de  Legea 
nr.227/2015 

NIVELURI 
APLICABILE IN ANUL 

2021 

 
5% 

 
5%  

 
5% 
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Art.460 alin.(6)Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a cladirii intocmit de un evaluare 
autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii 

 
 
Începând  cu  data  de  01.01.2007,  pentru  clădirile   proprietate   publică  sau  privată  a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale,  

concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a 
concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau folosinţă, dupa caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. 
                Conform art.495 alin.(b) persoanele juridice au obligatia sa depuna declaratii privind cladirile pe care le detin in 
proprietate la data de 31.12.2020,destinatia si valoarea impozabila a acestora  pana la data de 28 februarie 2021. 
 

 
 

CAPITOLUL  II  -  IMPOZITUL ŞI TAXA *) PE TEREN 
 
 

IMPOZITUL/TAXA*)  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN , INREGISTRATE IN REGISTRUL 
AGRICOL LA CATEGORIA  DE FOLOSINTA– TERENURI CU CONSTRUCŢII, 

  IMPOZITUL/TAXA PE TEREN SE STABILESTE PRIN INMULTIREA SUPRAFETEI TERENULUI ,EXPRIMATA IN 
HECTARE,CU SUMA PREVAZUTA IN URMATORUL TABEL: 

Art. 465 alin. (2) 

Z
on

a 
 

 
NIVELURI PRACTICATE IN ANUL 2020 

- lei/ha **) - 
 

NIVELURI  PREVĂZUTE de 
 Legea nr.227/2015 

- lei/ha - 

NIVELURI APLICABILE 
IN ANUL 2021 

- lei/ha **) - 

rang III rang III rang III 

Persoane juridice Persoane fizice Persoane juridice Persoane fizice Persoane juridice Persoane fizice 

A              5548 5548 5236-13090           5236-13090                5759 5759 

B              3770 3770           3558-8894 3558-8894  3913 3913 

C              1791 1791 1690-4226 1690-4226  1859 1859 

 



6 
 

 
 
 
                 IMPOZITUL/TAXA *)  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN INREGISTRATE IN REGISTRUL 

AGRICOL LA 
ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII - 

IMPOZITUL SE STABILESTE PRIN INMULTIREA SUPRAFETEI TERENULUI, EXPRIMATA IN HECTARE ,CU SUMA 
CORESPUNZATOARE PREVAZUTA IN TABELUL DE MAI JOS,IAR REZULTATUL SE INMULTESTE CU COEFICIENTUL DE CORECTIE 
CORESPUNZATOR RANGULUI LOCALITATII 
  Art. 465 alin. (4) 

Nr. 
crt. 

                                 Zona 

 

 
Categoria de folosinţă 

NIVELURI PRACTICATE IN 
ANUL 2020 
- lei/ha **) - 

NIVELURI  PREVĂZUTE de Legea 
nr.227/2015 
- lei/ha **) - 

NIVELURI APLICABILE 
IN ANUL 2021 

- lei/ha **) - 

Zona Zona Zona 

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

1 Teren arabil 29 22 20 16 28 21 19 15 30 23 21 17 

2 Păşune 22 20 16 14 21 19 15 13 23 21 17 15 

3 Fâneaţă 22 20 16 14 21 19 15 13 23 21 17 15 

4 Vie 49 37 29 20 46 35 28 19 41 38 30 21 

5 Livadă 56 49 37 29 53 46 35 28 58 51 38 30 

6 
Pădure sau alt teren cu 
vegetaţie forestieră 

29 22 20 16 28 21 19 15 30 23 21 17 

7 Teren cu ape 16 14 8 X 15 13 8 X 17 15 8 X 
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8 Drumuri şi căi ferate X X X X X X X X X X X X 

9 Neproductiv X X X X X X X X X X X X 

 
Având în vedere faptul că localitatea STEI este localitate de rangul III, pentru determinarea impozitului pe teren, asupra nivelurilor menţionate mai 
sus se aplică coeficientul de corecţie 3,00. 
*) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, pt. terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, 
date in administrare ori in folosinta, se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare 
sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe teren. 
**) In cazul impozitului pe terenurile amplasate in intravilan pentru a nu majora sau diminua, dupa caz, nivelurile respective, ca efect al rotunjirilor la a doua 
zecimala in urma conversiei generata de aplicarea Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei nationale, s-a procedat la raportarea nivelurilor impozitului 
pe teren in lei/ha , tinand seama de faptul ca l mp=0,0001 ha. 
 Art.465 alin.(6): Ca exceptie de la prevederile art.465  alin (2-4), 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, impozitul/taxa pe teren se calculeaza conform prevederilor  alin. 
(7) numai daca indeplinesc ,cumulativ, urmatoarele conditii: 

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

In caz contrar, impozitul pe terenul situat in intravilanul unitatii administrativ-teritoriale, datorat de contribuabilii persoane juridice, se calculeaza conform 
alin.(2).- ( impozit pe teren amplasat în intravilan – teren cu constr 
 
 
 
 

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN 
 

  Art. 465 alin. (7)              - lei/ha - 

Nr. 
crt. 

                                     Zona 
 
 

NIVELURI PRACTICATE IN 
ANUL 2020 
- lei/ha **) - 

NIVELURI  PREVĂZUTE de 
Legea nr.227/2015 

- lei/ha **) - 

NIVELURI APLICABILE 
IN ANUL 2021 

- lei/ha **) - 

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

1 Teren cu construcţii 32 29 27 23 31 28 26 22 33 30 28 24 

2 Arabil 53 51 48 45 50 48 45 42 55 53 50 47 

3 Păşune 29 27 23 21 28 26 22 20 30 28 24 22 

4 Fâneaţă 29 27 23 21 28 26 22 20 30 28 24 22 

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

59 56 53 51 55 53 50 48 61 58 55 53 

5.1 Vie până la intrarea pe rod X X X X X X X X X X X X 

6 
Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. 
crt.6.1 60 56 53 51 56 53 50 48 62 58 55 53 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod X X X X X X X X X X X X 

7 
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu 
excepţia celui prevăzut la nr. crt.7.1  17 15 13 8 16 14 12 8 18 16 13 8 

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

X X X X X X X X X X X X 

8 
Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări 
piscicole 

6 5 2 1 6 5 2 1 6 5 2 1 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 36 32 29 27 34 31 28 26 37 33 30 28 

9 Drumuri şi căi ferate X X X X X X X X X X X X 

10 Teren neproductiv X X X X X X X X X X X X 
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 In cazul unui teren amplasat in extravilan,impozitul pe terense stabileste prin inmultirea suprafetei terenului,exprimata in hectare,cu suma 
corespunzatoare prevazuta in tabelul de mai sus,inmultita cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la art.457 alin.6. 
 Având în vedere că localitatea STEI este localiate de rangul III, pentru determinarea impozitului pe teren, asupra nivelurilor menţionate mai 
sus se aplică următorii coeficienţi de corecţie: 
   Zona A: 2,30 
   Zona B: 2,20 
   Zona C: 2,10 
   Zona D: 2,00 
 
Art.465 alin(8) – Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile si terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum si 
schimbarea categoriei de folosinţă se pot face numai pe bază de documente, anexate la declaraţia făcută sub semnătură proprie a capului de gospodărie sau, în 
lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei. 
Art.466 alin(6) – Atât în cazul clădirilor, cât si al terenurilor, dacă se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate si 
situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii cadastrului si a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, pentru 
determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele care corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru. Datele 
rezultate din lucrările tehnice de cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, în registrul agricol, precum si în carteafunciară, iar modificarea 
sarcinilor fiscale operează începând cu data de întâi ianuarie a anului urmator celui   în care se înregistrează la compartimentul de specialitate 
lucrarea respectiva, ca anexa la declaraţia fiscala. 
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                                                       CAPITOLUL III – IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

 

 
Art. 470 alin. (2)                                                           I. Vehicule inmatriculate  
 

 
Tipuri de autovehicule 

NIVELURI 
 PRACTICATE IN ANUL 

2020 

NIVELURI 
 PREVĂZUTE de Legea 

nr.227/2015 

NIVELURI  
APLICABILE 
IN ANUL 2021 

Suma, în lei, pentru fiecare grupă de 200 cm³ sau fracţiune din aceasta 

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

8 8 8 

2. Motociclete,tricicluri si cvadricicluri cu capacitatea 
cilindrica de peste 1600 cm3  

9 9 9 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 
2000 cm3, inclusiv 

19 18 20 

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

76 72 79 
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5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 
3000 cm3, inclusiv 

153 144 159 

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 308 290 320 

7. Autobuze, autocare, microbuze 25 24 26 

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

31 30 32 

9. Tractoare înmatriculate 19 18 20 

                                                                                      
                                                                                                  II .Vehicule inregistrate 
 

 
Tipuri de autovehicule 

NIVELURI 
 PRACTICATE IN ANUL 

2020 

NIVELURI 
 PREVĂZUTE de Legea 

nr.227/2015 

NIVELURI  
APLICABILE 
IN ANUL 2021 

Suma, în lei, pentru fiecare grupă de 200 cm³ sau fracţiune din aceasta 

1. Vehicule inregistrate cu capacitatea cilindrica <4800 
cm3  

                4            2-4            4 

2. Vehicule inregistrate cu capacitatea cilindrica>4800 
cm3 

               6            4-6            6 

3. Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata             106 50-150 lei/an 110 

 
  Art.470 alin.(3)In cazul mijloacelor de transport hibride ,impozitul se reduce cu  50%,conform hotararii consiliului local. 
Art. 470 alin.(4): In cazul unui atas, impozitul pe mijloacele de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele respective. 
 



12 
 

       . 
Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone ,impozitul pe mijloace de transport este egal cu suma 
corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator : 
  
Art.470 alin.(5)  
 
 
 

Numarul axelor si masa totala 
maxima autorizata 

NIVELURI  PRACTICATE 
 IN ANUL 2020 

NIVELURI APLICABILE 
IN ANUL 2021 

Impozitul,in lei/an Impozitul,in lei/an 

Ax(e) motor(oare)  cu 
sistem de suspensie 

pneumatica sau  
echivalente recunoscute 

 
Alte  sisteme de 

suspensie pentru axele 
motoare 

Ax(e) motor(oare)  cu 
sistem de suspensie 

pneumatica sau  
echivalente recunoscute 

 
Alte  sisteme de suspensie 

pentru axele motoare 

I. Vehicule cu doua axe  X X X X 

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 1.332 610 1.383 

5.Masa de cel putin 18 tone 588 1.332 610 1.383 

II. Vehicule cu 3 axe X X X X 

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 
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4. Masa de cel putin  21 tone, 
dar  mai mica de 23 tone 

701 1079 728 1.120 

5. Masa de cel putin  23 tone, 
dar mai mica de 25 tone 

1079 1.678 1.120 1.742 

6. Masa de cel putin  25 tone, 
dar  mai mica de 26 tone 

1079 1.678 1.120 1.742 

7.Masa de cel putin 26 tone 1079 1.678 1.120 1.742 

III. Vehicule cu 4 axe X X X X 

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 1.151 

3. Masa de cel putin  27 tone, 
dar mai mica de 29 tone 

1109 1.760 1.151 1.827 

4. Masa de cel putin  29 tone, 
dar  mai mica de 31 tone 

1.760 2.611 1.827 2.710 

5. Masa de cel putin 31 tone, dar  
mai mica de 32 tone 

1.760 2.611 1.827 2.710 

6.Masa de cel putin 32 tone 1.760 2.611 1.827 2.710 
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Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 
12 tone – impozitul pe mijloace de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator : 
 
 
Art.470.alin.(6) 
 
 
 

Numarul axelor si masa 
totala maxima autorizata 

NIVELURI  PRACTICATE 
 IN ANUL 2020 

NIVELURI  APLICABILE 
IN ANUL 2021 

Impozitul,in lei/an Impozitul,in lei/an 

Ax(e) motor(oare)  cu sistem 
de suspensie pneumatica sau  

echivalente recunoscute 

 
Alte  sisteme de 

suspensie pentru axele 
motoare 

Ax(e) motor(oare)  cu sistem 
de suspensie pneumatica sau  

echivalente recunoscute 

 
Alte  sisteme de suspensie 

pentru axele motoare 

I. Vehicule cu 2+1 axe  X X X X 

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 

156 364 162 378 

6. Masa de cel putin 22 
tone, dar mai mica de 23 

364 472 378 490 
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tone 

7. Masa de cel putin 23 
tone, dar mai mica de 25 
tone 

472 850 490 882 

8. Masa de cel putin 25 
tone, dar mai mica de 28 
tone 

850 1.492 882 1.549 

9.Masa de cel putin 28 tone 850 1.492 882 1.549 

II. Vehicule cu 2+2 axe X X X X 

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 

560 821 581 852 

4. Masa de cel putin 28 
tone, dar mai mica de 29 
tone 

821 992 852 1.030 

5. Masa de cel putin 29 
tone, dar mai mica de 31 
tone 

992 1.629 1.030 1.691 

6. Masa de cel putin 31 
tone, dar mai mica de 33 
tone 

1.629 2.260 1.691 2.346 

7. Masa de cel putin 33 
tone, dar mai mica de 36 
tone 

2.260 3.432 2.346 3.562 

8. Masa de cel putin 36 tone 2.260 3.432                     2.346 3.562 
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dar mai mica de 38 tone 

9.Masa de cel putin 38 tone 2.260 3.432 2.346 3.562 

III. Vehicule cu 2+3 axe  X X X X 

1. Masa de cel putin 36 
tone, dar mai mica de 38 
tone 

1.799 2.504 1.867 2.599 

2. Masa de cel putin 38 
tone, dar mai mica de 40 
tone 

2.504 3.403 2.599 3.532 

3.Masa de cel putin 40 tone 2.504 3.403 2.599 3.532 

IV. Vehicule cu 3+2 axe  X X X X 

1. Masa de cel putin 36 
tone, dar mai mica de 38 
tone 

1590 2.207 1.650 2.291 

2. Masa de cel putin 38 
tone, dar mai mica de 40 
tone 

2.207 3.052 2.291 3.168 

3. Masa de cel putin 40 
tone, dar mai mica de 44 
tone 

3.052 4.516 3.168 4.688 

4.Masa de cel putin 44 tone                     3.052 4.516 3.168 4.688 

V. Vehicule cu 3+3  X X X X 

1. Masa de cel putin 36 
tone, dar mai mica de 38 
tone 

904 1.093 938 1.135 

2. Masa de cel putin 38 
tone, dar mai mica de 40 
tone 

1.093 1.634 1.135 1.696 

3. Masa de cel putin 40 
tone, dar mai mica de 44 

1.634 2.600 1.696 2.699 
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tone 

4.Masa de cel putin 44 tone 1.634 2.600 1.696 2.699 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Remorci, semiremorci sau rulote 

Art.470  alin.(7}                  
                                       

  
Masa totala maxima autorizata 

NIVELURI 
  PRACTICATE IN ANUL 

2020 

NIVELURI  
 PREVĂZUTE  de Legea 

nr.227/2015 

NIVELURI 
APLICABILE 
IN ANUL 2021 

Impozitul (lei) Impozitul (lei) Impozitul (lei) 

a. Pana la 1 tona inclusiv    9 9 9 

b. Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone 36 34 37 

c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone  55 52 57 

d. Peste 5 tone 68 64 71 
 

 
 
 

CAPITOLUL IV – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR,  
AVIZELOR ŞI AUTORIZAŢIILOR 
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Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în 
mediu urban 

 
Art.474 alin.(1) 

NIVELURI  
PRACTICATE IN 

ANUL 2020 

NIVELURI 
PREVĂZUTE de Legea 

nr.227/2015 

NIVELURI   
APLICABILE 
IN ANUL 2021 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism: 

a) Până la 150 m², inclusiv 6 5-6 6 

b) Între 151 şi 250 m², inclusiv 7 6-7 7 

c) Între 251 şi 500 m², inclusiv 9 7-9 9 

d) Între 501 şi 750 m², inclusiv 13 9-12 13 

e) Între 751 şi 1.000 m², inclusiv 15 12-14 16 

f) Peste 1.000 m² 
15 + 0,01 lei/ m2, 

pentru fiecare m2 care 
depăşeşte 1000 m2 

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

depăşeşte 1000 m2 

16 + 0,01 lei/ m2, 
pentru fiecare m2 care 

depăşeşte 1000 m2 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări 
 

 
Art.474alin. (10) 

Niveluri 2020 
Niveluri prevazute de 

Legea nr.227/2015 
Niveluri 2021 

16 lei pentru 
fiecare m2 afectat 

între 0 – 15lei inclusiv 
pentru 

fiecare m2 afectat 

17 lei pentru 
fiecare m2 afectat 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru 
chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi 
în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi 
a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor 
 
Art. 474 alin. (14) 

Niveluri 2020 
Niveluri prevazute de 

Legea nr.227/2015 
Niveluri 2021 

8 lei pentru 
fiecare m2 de 

suprafaţă ocupată de 
construcţie 

între 0 – 8 lei inclusiv 
pentru 

fiecare m2 de suprafaţă 
ocupată de construcţie 

8 lei pentru 
fiecare m2 de 

suprafaţă ocupată de 
construcţie 

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de 
racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, 

Niveluri 2020 
Niveluri prevazute de 

Legea nr.227/2015 
Niveluri 2021 
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gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin 
cablu 
 
Art. 474 alin. (15) 

14 lei pentru 
fiecare racord 

între 0 – 13 lei inclusiv 
pentru 

fiecare racord 

15 lei pentru 
fiecare racord 

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 
 
Art. 474 alin (4) 

Niveluri 2020 
Niveluri prevazute de 

Legea nr.227/2015 
Niveluri 2021 

16 lei între 0 – 15 lei inclusiv 17 lei 

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură 
stradală şi adresă 
 
Art. 474 alin. (16) 

Niveluri 2020 
Niveluri prevazute de 

Legea nr.227/2015 
Niveluri 2021 

9 lei între 0 – 9 lei inclusiv 9 lei 

Taxa pentru eliberarea autorizatiei sanitare de 
functionare 

 
Art.475 alin(1) 

Niveluri 2020 
Niveluri prevazute de 
Legea nr.227/2015 

Niveluri 2021 

 
21 lei 

 
0-20 lei 

 
22 lei 

 
 
Taxa pentru eliberarea atestatului  de 
producator,respectiv pentru eliberarea carnetului de 
comercializare a produselor din sectorul agricol 
 
Art.475 alin(2) 
 
Art.475 alin. (2)

Niveluri 2020 
Niveluri prevazute de 

Legea nr.227/2015 
Niveluri 2021 

85 
 

0 – 80 
 
 

88 

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei Niveluri 2020 
Niveluri prevazute de 

Legea nr.227/2015 
Niveluri 2021 
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CAPITOLUL V – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR  

DE RECLAMA SI PUBLICITATE 
 

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 
 

Art. 478 alin. (2) 

Nivelurile  practicate 
în anul 2020 

Niveluri prevazute Legea 
nr.227/2015 

Nivelurile aplicabile 
în anul 2021 

- lei/m2 sau fracţiune de m2 - 

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

33 între 0 şi 32 lei inclusiv 34 lei 

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

24 între 0 şi 23 lei inclusiv 25 lei 

 

privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică   
a)    clasa 561- cod CAEN-restaurante  
 
b)    clasa 563-cod CAEN-baruri  
c)    clasa 932-cod CAEN-alte activitati recreative si 
distractive 
                  -  pentru o suprafata de pana la 500 mp,inclusiv 
                  
                    
                  
                  - pentru o suprafata mai mare de 500 mp 
 
Art.475 alin.(3) 

      
 
 

            530 lei 
 

530 lei 

 
 

 
 

 
Intre 0–4.000 lei 

 
Intre 0-8.000 lei 

 
 

 
 
 

 550 lei 
 

 550 lei 
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* Biroul Constructii si Urbanism va comunica lunar, Biroului Impozite si Taxe, pana in data de 15 a fiecarei luni pentru luna precedenta, o situatie cu privire la autorizatiile de construire si 
avizele eliberate pentru activitatea de reclama si publicitate, afisaj in orasul STEI, situatie care va cuprinde urmatoarele informatii: nume, prenume/denumire, adresa/sediu, CNP/CUI, nr./data 
autorizatiei de construire sau a avizului, locul amplasamentului, durata amplasamentului. 
 

CAPITOLUL VI – IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE 
 

 

Manifestarea artistică sau activitatea distractivă  
 

Art.481 alin.(2) 

Nivelurile  practicate 
în anul 2020 

Niveluri prevazute Legea 
nr.227/2015 

Nivelurile aplicabile 
în anul 2021 

- lei- 

a) în cazul manifestarilor artistice de teatru 
,opera,opereta,filarmonica,cinematografice,muzicale,circ 
pentru competitii sportive 

1% între  0 şi 2%  1% 

b) alte manifestari artistice 1% între 0 şi 5%  1% 

 
 

 
 
                                                                 CAPITOLUL VII-ALTE TAXA LOCALE 
 

Alte taxe locale 
 

Art. 486  

Nivelurile  
practicate în anul  

2020 

Niveluri prevazute Legea 
nr.227/2015 

Nivelurile aplicabile 
în anul 2021 

- lei- 

a) Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale 
administrativa art.486 alin.(4) 

              530 lei 500 lei  550 lei 
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b) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri 
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri art.486 alin.(5) 

       33 lei/mp 
între 0 şi 32 lei/mp 

inclusiv 
     34 lei/mp 

 
 
 

CAPITOLUL  VIII – SANCŢIUNI ŞI CONTRAVENŢII 
 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

A
rt

. 4
93

al
in

. 3
) Nivelurile practicate in anul 2020 Niveluri prevazute de Legea nr.227/2015 Nivelurile aplicabile in anul 2021 

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se 
sancţionează cu amendă de  74 de lei  , iar 
cele de la lit. b) cu amendă de la 296 de lei.  

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se 
sancţionează cu amendă de la 70 de lei la 
279 de lei, iar cele de la lit. b) cu amendă de 
la 279 de lei la 696 de lei. 

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se 
sancţionează cu amendă de  77 de lei , iar 
cele de la lit. b) cu amendă de  307 de lei . 

A
rt

. 4
93

al
in

. 4
) 

 

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  344 lei . 

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 
la 325 lei la 1.578 lei. 

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 
357 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%, respectiv: 

 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 
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A
rt

. 4
93

 a
lin

. (
5)

 
Nivelurile practicate in anul 2020 Niveluri prevazute de Legea nr.227/2015 Nivelurile aplicabile in anul 2021 

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se 
sancţionează cu amendă de la 223 de lei , iar 
cele de la lit. b)cu amendă de 887 de lei . 

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se 
sancţionează cu amendă de la 210 de lei la 
837 de lei, iar cele de la lit. b) cu amendă de 
la 837 de lei la 2.088de lei. 

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se 
sancţionează cu amendă de  231 de lei , iar 
cele de la lit. b) cu amendă de  921 de lei. 

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 
1033 de lei . 

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 
la 975 de lei la 4734 de lei. 

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 
1072 de lei . 
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CAPITOLUL IX – LEGEA  NR.117/1999 PRIVIND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU 1) 
 

ANEXA   -   LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU 

 
 

Extras din norma juridică 
Nivelurile  

practicate în 
anul 2020 

Nivelurile  
propuse prin 

HG 
nr.1309/2012 

Nivelurile 
aplicabile în 

2021 

 Taxa, în lei  
CAPITOLUL I 

Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice 

1 

Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte autorităţi 
publice, precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea  atribuţiilor lor, sunt în drept 
să certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte 
înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care 
se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare 

 
 
2 

 
 
2 

 
 

2 

2 Eliberarea certificatului de producător � Punct abrogat prin art.80 lit.j) din Ordonanţa Guvernului nr.36/2002 privind impozitele şi taxele locale 

3 
Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal: 
- pentru animale sub 2 ani 2 2 2 
- pentru animale peste 2 ani 2 2 2 

4 
Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate: 
- pentru animale sub 2 ani 2 2 2 
- pentru animale peste 2 ani 5 5 5 

5 Eliberarea certificatelor de atestare fiscală 5 - 5 

6 
Eliberarea, la cerere. a certificatelor medico-legale şi a altor certificate  
medicale folosite în justiţie 2 2 2 

7 Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 2 2 2 
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8 
Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a  
sexului 16 15 17 

9 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 2 2 2 

10 
Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de  
stare civilă întocmite de autorităţile străine 

2 2 2 

11 Reconstituirea  şi  întocmirea  ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă 2 2 2 

12 
Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau 
deteriorate 2 2 2 

CAPITOLUL II 
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, 

precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit 

1 

Acte de identitate: 
a) eliberarea sau preschimbarea cărţilor de identitate (inclusiv a celor provizorii) şi a 
buletinelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea carnetelor de identitate, 
precum şi eliberarea sau prelungirea valabilităţii legitimaţiilor provizorii pentru 
cetăţenii străini şi persoanele fără cetăţenie 

5 5 5 

b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei Abrogat prin OUG 70/2009 
c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără 
cetăţenie  6 6 6 

d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate şi legitimaţii provizorii în 
locul celor pierdute, furate sau deteriorate Abrogat prin OUG 70/2009 

2 
Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din 
Registrul permanent de evidenţă a populaţiei Abrogat prin OUG 70/2009 

CAPITOLUL IV 
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe 

1 

Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor: 
a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg, inclusiv 63 60 65 
b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg, inclusiv, şi 3.500 kg, inclusiv Abrogat prin O.U.G. 

nr.70/2009 

c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg 152 145 158 
2 Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar 9 9 9 
3 Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor 433 414 449 
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CAPITOLUL IV1 

Taxa pentru furnizare date  

1 

Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea unor date din Registrul national de 
evidenta a persoanelor, precum si din Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si 
certificatelor de inmatriculare si din registrele judetene si al municipiului Bucuresti de evidenta a 
permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare 

5 

CAPITOLUL V 
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare  

 
1 

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 
18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole şi 
forestiere2) 

16 15 17 

1) Taxele nu includ contravaloarea documentelor eliberate ca urmare a prestării de servicii, care se stabileşte potrivit dispoziţiilor legale.  
2) Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr. 105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi 
forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1097 din 24 noiembrie 2004, aprobată prin Legea nr. 34/2005, în scopul finalizării eliberării titlurilor de 
proprietate, eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere se fac gratuit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


