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                                                                                                             Anexa la H.C.L. nr. 214/21.12.2020 

 
 

T A B L O U L 
cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora 

precum şi amenzile aplicabile în anul 2021                          
 
I. IMPOZITE SI TAXE LOCALE, AMENZI CONTRAVENTIONALE,  CONFORM  CODULUI  FISCAL -  TITLUL  IX. 
 
 

 

 

 IMPOZITUL ŞI TAXA *) PE CLĂDIRI 
 

  

 
VALORILE IMPOZABILE 

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

Conf. art. 457 alin. (2) Cod Fiscal 

  
Tipul clădirii 

 

Valoarea impozabilă pentru anul 2021 
- lei/m² - 

 
Cu instalaţii de apă, canalizare, 

electrice, încălzire (condiţii 
cumulative) 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electrice, 

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 

1000 600 

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

300 200 

C. Clădire - anexa 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 

200 175 
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D. Clădire - anexa cu pereţi exteriori din lemn, din piatră 
naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice 
alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau 
chimic  

125 75 

 E. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa         
incaperi amplasate la subsol, demisol si/sau la 
mansarda,utilizate ca locuinta, in oricare dintre tipurile de 
cladiri prevazute la lit. A-D                                              

75% din suma care s-ar aplica          
cladirii                        

75% din suma care s-ar 
aplica cladirii 

 F. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa         
incaperi amplasate la subsol, demisol si/sau la 
mansarda,utilizate in alte scopuri decat cel de locuinta, in 
oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D                         

50% din suma care s-ar aplica          
cladirii                        

50% din suma care s-ar 
aplica cladirii                        
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*) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în 
administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entități, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care se 
datorează de concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe 
clădiri. În cazul transmiterii ulterioare altor entităţi a dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă asupra clădirii, 
taxa se datorează de persoana care are relaţia contractuală cu persoana de drept public. 
 
Cotele impozitului/taxei pe clădiri datorat de către persoanele fizice, potrivit art. 457 si art. 458 din Codul fiscal, se stabilesc 
astfel: 
       

 0,08% aplicată la valoarea impozabilă a clădirii, in cazul clădirilor rezidentiale; 
 0,2 %  aplicată la valoarea impozabila a clădirii, in cazul clădirilor nerezidentiale; 
 0,4% aplicată la valoarea impozabila a clădirii, in cazul clădirilor nerezidentiale utilizate pentru 

activitati din domeniul agricol; 
 2% aplicată la valoarea impozabilă a clădirii, în cazul clădirilor nerezidentiale dobândite înainte de 

01.01.2016 şi care, după această dată nu au fost reevaluate.  
 
 
Cotele impozitului/taxei pe clădiri datorat de către persoanele juridice, potrivit art. 460 din Codul fiscal, se stabilesc astfel: 
 

 0,15 %  aplicată la valoarea impozabilă a clădirii, in cazul cladirilor rezidentiale; 
 1,3%  aplicată la valoarea impozabila a clădirii, in cazul cladirilor nerezidentiale; 
 0,4% aplicată la valoarea impozabilă a clădirii, in cazul cladirilor nerezidentiale utilizate pentru 

activitati din domeniul agricol; 
 5 %  aplicată la valoarea impozabilă a clădirii, în cazul clădirilor dobândite înainte de 01.01.2018 şi 

care, după această dată nu au fost reevaluate. 
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IMPOZITUL/TAXA*) PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN,  INREGISTRATE IN REGISTRUL 

AGRICOL LA CATEGORIA DE FOLOSINTA TERENURI CU CONSTRUCTII SE STABILESTE PRIN INMULTIREA 
SUPRAFETEI TERENULUI CU SUMA CORESPUNZATOARE PREVAZUTĂ IN URMATORUL TABEL 

 

Conf. art. 465 alin.(2) Cod Fiscal                                                                                                                                                                                      

Zona în cadrul localităţii NIVELURILE IMPOZITULUI/TAXEI PENTRU  ANUL 2021 
     Rangul III                                                            Rangul V                                               

lei/m2 - 
A 0,95                                                                0,10 
B 0,65                                                                0,08 
C 0,42                                                                0,06 
D 0,24                                                                0,03 

 
 
 

IMPOZITUL/TAXA*)  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN – ORICE ALTĂ CATEGORIE  
DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII, SE STABILESTE PRIN INMULTIREA SUPRAFETEI 

TERENULUI, CU SUMA CORESPUNZATOARE CONFORM TABELULUI, IAR ACEST REZULTAT SE INMULTESTE CU 
COEFICIENTUL DE CORECTIE CORESPUNZATOR PREVAZUT LA art. 465 alin.(5) COD FISCAL (3,00 pentru localitate de 

Rang III si 1,00 pentru localitate de Rang V)    
 

Conf. art. 465 alin.(4)   Cod Fiscal                                                                                                                                                                                   
Nr 
crt 

                        Zona 
 
 
Categoria  
de  folosinţă 

NIVELURILE IMPOZITULUI/TAXEI PENTRU  ANUL 2021 
- lei/m² - 

Zona A Zona B 
 

Zona C 
 

Zona D 
 

1 Teren arabil 0.0028 0.0021 0.0019 0.0015 
2 Păşune 0.0021 0.0019 0.0015 0.0013 
3 Fîneaţă 0.0021 0.0019 0.0015 0.0013 
4 Vie 0.0046 0.0035 0.0028 0.0019 
5 Livadă 0.0053 0.0046 0.0035 0.0028 
6 Pădure sau alt teren cu 

vegetaţie  forestieră 
0.0028 0.0021 0.0019 0.0015 

7 Teren cu ape 0.0015 0.0013 0.0008 X 
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8 Drumuri şi căi ferate X X X X 

9 Neproductiv X X X x 

*) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în 
administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe teren, care se 
datorează de concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului 
pe teren. În cazul transmiterii ulterioare altor entităţi a dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă asupra 
terenului, taxa se datorează de persoana care are relaţia contractuală cu persoana de drept public. 
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IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN  

 

Conf. art. 465 alin. (7)  Cod Fiscal                                                                                                                                                                        
 

Nr. 
Crt. 

 
 

Categoria de folosinţă 

NIVELURILE IMPOZITULUI/TAXEI PENTRU  ANUL 2021 
- lei/m² - 

Zona 
A B C D 

1 Teren cu construcţii 0.0031 0.0028 0.0026 0.0022 
2 Arabil 0.0050 0.0048 0.0045 0.0042 
3 Paşune 0.0028 0.0026 0.0022 0.0020 
4 Fîneaţă 0.0028 0.0026 0.0022 0.0020 
5 Vie pe rod, alta decât cea 

prevăzută la nr. crt. 5.1 
 

0.0055 
 

0.0053 
 

0.0050 
 

0.0048 
5.1 Vie până la intrarea pe rod X X X X 
6 Livada pe rod, alta decât cea 

prevazută la nr. crt.6.1 
 

0.0056 
 

0.0053 
 

0.0050 
 

0.0048 
6.1 Livadă până la intrarea pe rod X X X X 
7 Pădure sau alt teren cu 

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

 
0.0016 

 
0.0014 

 
0.0012 

 
0.0008 

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

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu 
amenajări piscicole 

 
0.0006 

 
0.0005 

 
0.0002 

 
0.0001 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 0.0034 0.0031 0.0028 0.0026 

9 Drumuri şi căi ferate X X X X 
10 Teren neproductiv X X X X 

                  *) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în 
administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe teren, care se 
datorează de concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului 
pe teren. În cazul transmiterii ulterioare altor entităţi a dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă asupra 
terenului, taxa se datorează de persoana care are relaţia contractuală cu persoana de drept public. 
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IMPOZITUL PE  MIJLOACELE  DE  TRANSPORT  
 
 
Conf. art. 470 alin.(2)    Cod Fiscal            Pentru mijloace de transport cu tracţiune mecanică: 
 

 
I. Vehicule înmatriculate  

VALORILE PENTRU ANUL 2021 
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 

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

9 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică intre 1601 cm³ si 2000 cm³ inclusiv 18 
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică intre 2001 cm³ si 2600 cm³ inclusiv 72 
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică intre 2601 cm³ si 3000 cm³ inclusiv 144 
6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 cm³  290 
7. Autobuze, autocare, microbuze 24 
8. Alte autovehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă 
autorizată de până la 12 tone inclusiv 

 
30 

9. Tractoare înmatriculate 18 
 

II. Vehicule inregistrate  
 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică: 
1.1

. 
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 

1.2
. 

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 
 

lei/200 cm3 
4 
 

6 
 

60 lei/an 
 

 
 

Conf. art. 470 alin.(5) Cod Fiscal     Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 
tone: 

 
Numărul axelor şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

IMPOZITUL PENTRU ANUL 2021 
 (lei/an) 
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Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele recunoscute 

 
 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

I. Vehicule cu două axe X  
     1. Masă de cel puţin 12 tone, dar mai mica de 13 tone 0 142 
     2. Masă de cel puţin 13 tone, dar mai mica de 14 tone 142 395 
     3. Masă de cel puţin 14 tone, dar mai mica de 15 tone 395 555 
     4. Masă de cel puţin 15 tone, dar mai mica de 18 tone 555 1.257 
     5. Masa de cel putin 18 tone 555 1.257 
II. Vehicule cu trei axe    
     1. Masă de cel puţin 15 tone, dar mai mica de 17 tone  142 248 
     2. Masă de cel puţin 17 tone, dar mai mica de 19 tone  248 509 
     3. Masă de cel puţin 19 tone, dar mai mica de 21 tone  509 661 
     4. Masă de cel puţin 21 tone, dar mai mica de 23 tone  661 1.019 
     5. Masă de cel puţin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 1.019 1.583 
     6. Masă de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone  1.019 1.583 
     7. Masa de cel putin 26 tone 1.019 1.583 
III. Vehicule cu patru axe    
      1. Masă de cel puţin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 661 670 
      2. Masă de cel puţin 25 tone, dar mai mica de 27 tone  670 1.046 
      3. Masă de cel puţin 27 tone, dar mai mica de 29 tone  1.046 1.661 
      4. Masă de cel puţin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 1.661 2.464 
      5. Masă de cel puţin 31 tone, dar mai mica de 32 tone  1.661 2.464 

       6. Masa de cel putin 32 tone 1.661 2.464 

 

 
 
   Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masă totală maximă 

autorizată egală sau mai mare de  12 tone: 
Conf. art. 470 alin.(6)  Cod Fiscal 
 
 

IMPOZITUL PENTRU ANUL 2021 
 (lei/an) 
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Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

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

pneumatică sau 
echivalentele recunoscute  

 
Alte sisteme de suspensie 

pentru axele motoare 

I. Vehicule cu 2+1 axe:   
      1. Masă de cel puţin  12 tone, dar mai mica de 14 tone  0 0 
      2  Masă de cel puţin  14 tone, dar mai mica de 16 tone  0 0 
      3. Masă de cel puţin 16 tone, dar mai mica de 18 tone 0 64 
      4. Masă de cel puţin 18 tone, dar mai mica de 20 tone  64 147 
      5. Masă de cel puţin 20 tone, dar mai mica de 22 tone  147 344 
      6. Masă de cel puţin 22 tone, dar mai mica de 23 tone  344 445 
      7. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mica de 25 tone  445 803 
      8. Masă de cel puţin 25 tone, dar mai mica de 28 tone  803 1.408 
      9. Masa de cel putin 28 tone 803 1.408 
II. Vehicule cu 2+2 axe:   
      1. Masă de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone  138 321 
      2. Masă de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone  321 528 
      3. Masă de cel putin 26 tone, dar mai mica de 28 tone  528 775 
      4. Masă de cel putin 28 tone, dar mai mica de 29 tone  775 936 
      5. Masă de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone  936 1.537 
      6. Masă de cel putin 31 tone, dar mai mica de 33 tone  1.537 2.133 
      7. Masă de cel putin 33 tone, dar mai mica de 36 tone  2.133 3.239 
      8. Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone  2.133 3.239 
      9. Masa de cel putin 38 tone 2.133 3.239 
III. Vehicule cu 2+3 axe:   
       1. Masă de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1.698 2.363 
       2. Masă de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2.363 3.211 
       3. Masa de cel putin 40 tone 2.363 3.211 
IV. Vehicule cu 3+2 axe :   
       1. Masă de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1.500 2.083 
       2. Masă de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone  2.083 2.881 
       3. Masă de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone  2.881 4.262 
       4. Masa de cel putin 44 tone 2.881 4.262 
V. Vehicule cu 3+3 axe :   
       1. Masă de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone  853 1.032 
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       2. Masă de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 1.032 1.542 
       3. Masă de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone  1.542 2.454 
       4. Masa de cel putin 44 tone 1.542 2.454 
 
Conf. art. 470  alin.(7) Cod Fiscal                                        Remorci, semiremorci sau rulote:  

 
Masa totală maximă autorizată 

IMPOZITUL PENTRU ANUL 2021 
 (lei/an) 

                     a) Până la 1 tonă inclusiv    9 
                     b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 
                     c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone  52 
                     d) Peste 5 tone 64 
 
Conf. art. 470 alin. (8)  Cod Fiscal                                            Mijloace de transport pe apă 

                                                                                                                                    IMPOZITUL PENTRU ANUL 2021 
                                                                                                                                                        ( lei/an) 
                     1. Luntre, bărci fără motor folosite pentru pescuit şi uz 

personal    
21 

                     2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56 
                     3. Bărci cu motor 210 
                     4. Nave de sport şi agrement                                            1119 
                     5. Scutere de apă  210 
                     6. Remorchere şi împingătoare: X 
                         a) Până la 500 CP inclusiv 559 
                         b) Peste 500 CP, şi până la 2000 CP inclusiv 909 
                         c) Peste 2.000 CP, şi până la 4000 CP inclusiv 1398 
                         d) Peste 4.000 CP  2237 
                     7. Vapoare, pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din  
aceasta  

182 

                     8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale  X 
                          a) Cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone inclusiv 182 
                          b) Cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone, dar nu 
peste 3000 tone 

280 

                          C) Cu capacitatea de încarcare de peste 3.000 tone 490 
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                   Se acorda scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv in domeniul agricol, potrivit art. 469 
alin. (2) si (3) din Codul Fiscal. 
                    Se acorda scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport hibride, potrivit art. 470, alin.(3) din Codul Fiscal. 
 

Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor: 
 
Conf. art. 474 
alin.(1) Cod 
Fiscal 
 

1. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în 
mediu urban: 
 

TAXA PENTRU ANUL 2021 
-lei/- 

Suprafata pentru care se obţine certificatul de urbanism  
            a) până la 150 m² inclusiv 5 
            b) între 151 şi 250 m² inclusiv 6 
            c) între 251 şi 500 m² inclusiv 8 
            d) între 501 şi 750 m² inclusiv 10 
            e) între 751 şi 1.000 m² inclusiv 12 
            f) peste 1.000 m² 14 + 0,01 lei /m2 pentru ce depăşeşte 1.000 m2 
Conf. art. 474 

alin. (10) Cod 
Fiscal 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau  
excavări: 

 

7 lei/mp. 

 
Conf. art. 474 
alin.(14) Cod 
Fiscal 

Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, 
containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi 
a panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în 
spaţiile publice 

7 lei/mp. 

 
Conf. art. 474 
alin. (15) Cod 
Fiscal 

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

11 lei/racord 

Conf. art. 474 
alin.(16) Cod 
Fiscal 

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură  
stradală şi adresă 

8 

Conf. art. 475 
alin.(1) Cod 
Fiscal 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare  de 
funcţionare 

17 
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Conf. art. 475 
alin. (2) Cod 
Fiscal 

Taxa pentru eliberarea atestatului de producător 30 

Conf. art. 475 
alin. (2) Cod 
Fiscal 

Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a 
produselor din sectorul agricol 

39 

Conf. art . 475 
alin. (3) Cod 
Fiscal 

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei 
privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică 
 
 
 
 
 

Suprafaţa de 
deservire 

Taxa vizare 2021 

Pana la 500mp 400 

Peste  500mp 800 

 
 

 

 
 
 

TAXA   PENTRU  FOLOSIREA   MIJLOACELOR   DE   RECLAMĂ   ŞI   PUBLICITATE 
 
 

 

 VALORILE TAXEI PENTRU ANUL 2021 
Conf. art. 477 alin. (5) Cod Fiscal 
               Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate 

3% din valoarea serviciilor de reclamă și publicitate 

Conf. art. 478 alin. (2) Cod Fiscal 
               Taxa pentru afisaj în scop de reclamă şi publicitate: 

VALORILE TAXEI PENTRU ANUL 2021 
lei/ m2 sau fracţiune de m2 

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

30lei/ m2 sau fracţiune de m2 

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

20 lei/ m2 sau fracţiune de m2 
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IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

 

Conf. art. 481 alin. (2) Cod Fiscal 
a) 2% pentru spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la 

cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională; 

b) până la 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a). 

 
 
 

 
 

TAXE SPECIALE 
 

 

Taxă specială de salubrizare persoane fizice 
Notă: Taxa de salubrizare persoane fizice se achită indiferent dacă persoana locuieşte sau nu 
permanent la adresa la care se află clădirea aflată în proprietate şi minim pentru o 
persoană/clădire şi reprezintă taxă pentru serviciul de salubrizare care se prestează 
cetăţenilor la nivel de oraş. Persoanele fizice care locuiesc la aceeaşi adresă la care 
funcţionează unităţi comerciale/de producţie sunt scutite de la plata taxei pe salubrizare cu 
condiţia să prezinte până la data de 15 martie a.c. contractul de salubrizare încheiat de 
agentul economic cu furnizorul de servicii de salubritate pentru locaţia comună pentru minim 1 
an fiscal. 

- 5 lei/persoană/luna 
- familiile cu 5 sau mai multe persoane vor 
plati taxa de salubrizare  aferenta a 4 
persoane 

În cazul în care persoanele fizice prezintă un contract de salubrizare pentru deşeuri încheiat cu o firmă specializată care este autorizată să 
presteze acest tip de servicii pe raza Oraşului Tăuţii Măgherăuş, contribuabilul va depune la Biroul Impozite şi Taxe o cerere în baza căreia să fie 
sistată plata către bugetul local a serviciului de salubrizare, cerere însoţită obligatoriu de un exemplar certificat „Conform cu originalul” din 
contractul de salubrizare încheiat cu o terţă firmă. 
Operatorul de salubrizare, are obligaţia de a comunica Direcţiei Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei oraşului Tăuţii Măgherăuş, 
trimestrial: 
- Situaţia producătorilor de deşeuri identificaţi care au încheiate contracte de salubrizare; 
- Situaţia producătorilor de deşeuri cărora li s-a reziliat contractul de salubrizare; 
- Situaţia privind modificările intervenite în derularea contractelor încheiate cu producătorii de deşeuri. 
Taxă specială de salubrizare  persoane juridice – se încheie contract şi se achită la furnizorul de servicii de salubrizare. 
Pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea oricărui fel de activitate economică (prestări servicii, comerţ cu amănuntul, 
producţie şamd) este obligatorie prezentarea contractului încheiat între persoana juridică (prin persoană juridică se înţelege inclusiv Persoană 
Fizică Autorizată) şi o firmă de salubritate. 
Taxa specială pentru deversarea în staţia de epurare a dejecţiilor colectate de pe raza 
Oraşului Tăuţii Măgherăuş din vidanje autorizate 

2 lei/mc deversat conform fişelor vizate de 
Serviciul urbanism din cadrul primăriei 
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Taxa xerocopiere documente cu aparatul primăriei 0,5 lei / coala A4 
 
 

ALTE TAXE LOCALE 
 

Denumire taxă Tarif – lei 
Taxă foto în muzee 11 lei/persoană/zi 
Taxă filmare în muzee 17 lei/persoană/zi 

1) Tarife închirere pentru spaţiile situate în Căminul Cultural Tăuţii 
Măgherăuş (doar pentru manifestări cultural – artistice) 
Manifestari cultural artistice organizate de Consiliul Local  
2) Tarife închirere pentru spaţiile situate în Căminele Culturale  de pe 
raza oraşuluiTăuţii Măgherăuş  - Bozânta Mare, Buşag, Merişor, Băiţa, 
Ulmoasa, Nistru (manifestări cultural – artistice, zile onomastice, zile de 
naştere, nunţi, botezuri) 

Lei / mp / manifestare / zi 

Tăuţii 
Măgherăuş 

0,50 
lei / 
mp / 
zi/* 

Scena 60 mp 
Sala Festivităţi 190 mp 
Bucatărie 20 mp 
2 Balcoane (Sala de Lectură 
+C.L.) 

45 mp 

Total 315 mp 
Bozânta Mare, 
Buşag, Merişor, 
Băiţa, Ulmoasa, 
Nistru 

0, 50 lei / mp / zi * 

*În cazul organizarii unor evenimente caritabile, cultural-educative organizate de catre scoli, gradinite, ansambluri folclorice, etc, festivitati 
scolare, întruniri partide politice sau organizaţii cetatenesti, a unor organizaţii non guvernamentale în limita a doua ore/eveniment, se vor 
pune la dispoziţie în mod gratuit. 
*Pentru activitati proprii ale autoritatilor publice locale, repetiţii ale ansamblurilor folclorice sau de copii din oraş, precum şi pentru parastas 
sau pomana  se vor pune la dispoziţie în mod gratuit. 
Pentru utilizarea temporară a locurilor publice (min. 3 mp), cu ocazia unor evenimente culturale, artistice organizate de catre Consiliul Local 
sau alte Institutii. 
1. PJ cu vânzări de băuturi alcoolice, tutun, alimente în regim Fast-Food 11 lei/mp/zi 
2. PFA, IF, SC, producători cu alte mărfuri oferite spre vânzare faţă de cele 
precizate la pct. 1 

5 lei/mp/zi 

Vânzare directă de cereale, legume, fructe, alte produse alimentare, 
doar dacă există mijloace de cântărire autorizate, cf. HCL 5/2009 6 lei / zi 

Pentru vânzări ambulante de produse nealimentare, cu condiţiile 
respectării HCL 5/2009 Tăuţii Măgherăuş privind funcţionarea unităţilor 
comerciale (obligatia de a fi inregistrata minim ca persoana fizica 
autorizata, intreprindere individuala şamd, nu se acorda aviz 
persoanelor fizice) 

29 lei/ zi 

Comercializarea ocazională de legume şi fructe pe domeniul public 
aparţinând Oraşului Tăuţii Măgherăuş (intre 15 aprilie si 15 noiembrie) 

Suprafaţa minimă de desfăşurare a activităţii este între 5 mp şi 15 mp. 
Chiria datorată pentru terenul ocupat de amplasament este de 2 lei / mp 
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/ zi calendaristică şi se va achita în avans pentru 30 de zile anterior 
perioadei solicitate, după stabilirea suprafeţei necesare şi anterior 
emiterii acordului de către Primărie cf.HCL 

Taxa pentru amplasarea de produse nealimentare spre vânzare, 
temporar, precum şi amplasarea de mijloace de publicitate pe domeniul 
public aparţinând Oraşului Tăuţii Măgherăuş 

Suprafaţa pentru prezentare pentru vânzare este între 5 mp şi 15 mp. 
Suprafaţa pentru amplasarea mijloacelor de publicitate este între 6 mp 
şi 10 mp. 
Chiria datorată pentru terenul ocupat de amplasament este de 2 lei / mp 
/ zi calendaristică şi se va achita în avans pentru 30 de zile anterior 
perioadei solicitate, după stabilirea suprafeţei necesare şi anterior 
emiterii acordului de către Primărie, cf.HCL. 

Taxa pentru amplasarea de automate de inghetata, bauturi racoritoare 2 lei / mp / zi in conditiile HCL 85/27.06.2013 

Taxa pentru amplasarea de terase sezonier pt alim. publica 1 leu / mp /zi in conditiile HCL 85/27.06.2013 
Pentru deţinerea de utilaje şi instalaţii folosite în scopul obţinerii de 
venit 15 lei / utilaj / an 

Taxa pentru întreţinerea drumurilor comunale si locale ale orasului 
calculata la capacitate maximă autorizată a autovehiculului datorata de 
transportator.  
(Nota: Societățile comerciale care execută lucrari in beneficiul Orașului Tăuții 
Măgherăuș sunt scutite de la plata taxei de drum) 

6 lei/tonă/zi/autovehicul sau minim 500 lei/lună/autovehicul  
 
În cazul transportului de masă lemnoasă, suma se va determina 
înmulţind cantitatea de mc masă lemnoasă contactata de la Ocolul 
Silvic cu 5 lei / mc sau echivalent. 

Închiriere microbuz VW pentru activităţi de transport în afara orelor de 
program (pentru activităţi culturale, şcolare extracuriculare, sociale) 
(tariful se achită la casieria Primăriei cu cel puţin o zi înainte de data 
închirierii) 

3 lei/km 
exclusiv combustibilul necesar calculat dus – întors la un consum 
de 7,5 l / 100 km 

Eliberarea copiilor după documentele deţinute de catre autoritatea 
publică,  în regim de urgenţă către persoane fizice şi juridice  36 lei 

Vizarea schiţelor topografice 24 
Taxa expediere/distribuire corespondenta 5 lei 
Pentru redactarea contractelor, a documentaţiilor de orice tip 5 lei / pagină 

Legalizare acte de către Secretar 5 lei / tip de document 

Taxă eliberare documente din arhivă în regim normal 20 lei / serviciu 
Taxa pentru recuperare cheltuieli de executare silită 5 lei 
Taxă pentru inregistrare autovehicule şi vehicule pentru care nu există 
obligaţia înmatriculării 9 lei 

Taxă pentru eliberarea certificatului de inregistrare pentru autovehicule 
şi vehicule pentru care nu există obligaţia înmatriculării 18 lei 

Contravaloare placuta cu numere pentru autovehicule şi vehicule 
pentru care nu există obligaţia înmatriculării  36 lei 
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Taxă dezvoltare reţea gaz persoane fizice si juridice   
 

 
400 lei – persoane fizice  
800 lei – persoane juridice  

Taxă dezvoltare reţea de apă  persoane fizice si juridice 
Notă: Persoanele fizice şi juridice care extind din sume proprii reţelele de gaz  
şi/sau apă pe domeniul public, până la limita de proprietate, vor achita doar 
diferenţa între suma plătită pentru extindere (conform acte doveditoare – 
factură, chitanţă, deviz) şi taxa stabilită prin prezenta hotarare. 

200 lei  

Taxa oficiere căsătorie in zile nelucratoare sau in zile lucratoare dupa 
orele de program 

30 lei 

Taxa carte de identitate  7 lei 
Taxa carte de identitate provizorie  1 leu 
Taxă furnizare date din R.N.E.P. 1 leu/persoana 
Conf. art. 486 alin.(1) Taxe zilnice pentru utilizarea temporară a locurilor 
publice și pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor 
istorice de arhitectură și arheologice și altele asemenea  

VALORILE TAXEI PENTRU ANUL 2021 

a) taxa pentru vizitarea obiectivului turistic Casa Ion Sugariu si Muzeul 
Satului Acasa-: 

- adulti 
- copii, elevi, studenti, pensionari, grupuri organizate 

 
5 lei 
2 lei 

b) vanzare produse alimentare, cu consum imediat, produse de sezon, 
produse nealimentare 

0.5 lei/mp./zi 

c) activitati de promovare- expunere de produse  0.5 lei/ mp./zi 
d) desfaşurare activităţi sociale, culturale, sportive, sau de interes public  0.2 lei/ mp./zi 
e) activitati de agrement 2 lei/mp./zi 
f) vânzari ocazionale de flori, mărţişoare, suveniruri, felicitări, obiecte de cult, 
ornamente etc. 

2 lei/ mp./zi 
 

Conf. art. 486, alin. 4 Cod Fiscal –  taxa pentru indeplinirea procedurii de 
divort 

500 lei 

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

28 lei/ documentatie la care se adauga contravaloarea copiilor 
xerox. 



 17

 
 

SANCŢIUNI 
 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE ȘI JURIDICE 
 

Conf. art. 493 alin. (3) Cod Fiscal - Contravenţia prevazută la art. 493, alin. (2) lit. a), în cazul persoanelor fizice se sancţionează cu amendă de la 70 lei 
la 279 lei; 

Conf. art. 493 alin. (3) Cod Fiscal -  Contravenţia prevazută la art. 493, alin. (2) lit. b), în cazul persoanelor fizice se sancţionează cu amendă de la 279 
lei la 696 lei; 

Conf. art. 494 alin. (4) Cod Fiscal -  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 amenda de la 325 lei la 1578 lei în cazul persoanelor 
fizice; 
 
În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la aliniatele 3 şi 4 se majorează cu 300%, respectiv: 
Conf. art. 493 alin. (5) Cod Fiscal - Contravenţia prevazută la art. 493, alin. (2) lit. a), în cazul persoanelor juridice se sancţionează cu amendă de la 280 

lei la 1116 lei; 
Conf. art. 493 alin. (5) Cod Fiscal - Contravenţia prevazută la art. 493, alin. (2) lit. b), în cazul persoanelor juridice se sancţionează cu amendă de la 

1116 lei la 2784 lei; 
Conf. art. 493 alin. (4) si (5) Cod Fiscal - 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 sanctionează cu amendă de la 1300 lei la 6312  lei în cazul 
persoanelor juridice. 
 

 
           Menţionăm faptul că ne rezervăm dreptul de a modifica valorile/nivelurile menţionate în tabloul anterior în condiţiile în care prin acte 
normative speciale acestea vor fi modificate. 
 

 Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, teren si a impozitului pe mijloace de transport datorat pentru întregul an de către 
contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%.  

De asemenea, în temeiul art. 266 alin (6) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, creanţele fiscale restante aflate în 
debit la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 10 lei, se anuleaza. Plafonul se aplică totalului creanțelor fiscale datorate și neachitate de 
debitori conform art. 266 alin. (5), (6) si (7) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 

Potrivit prevederilor art. 96 alin. (3) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare, se aprobă plafonul 
maxim de 5 lei, exclusiv, pentru care se renunță la stabilirea creanței fiscale principale și la emiterea deciziei de impunere. În situația în care 
decizia are ca obiect mai multe tipuri de creanțe fiscale principale, plafonul se aplică totalului acestor creanțe. 

Potrivit prevederilor art. 162 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile ulterioare, organul fiscal local are 
obligatia de a publica pe pagina de internet proprie, lista debitorilor persoane fizice si juridice, care inregistreaza obligatii fiscale restante, 
precum si cuantumul acestor obligatii, indiferent de valoarea acestora. 


