ANEXA 1 LA HCL nr_33/2019
TABLOUL
CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE
ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2020
I. LEGEA NR.227/2015 privind CODUL FISCAL - TITLUL IX – Impozite şi taxe locale
VALORILE IMPOZABILE PREVĂZUTE LA ART.457 ALIN.(2), IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE
CARE CONSTAU ÎNTR-O ANUMITĂ SUMĂ ÎN LEI ŞI CARE SE INDEXEAZĂ/AJUSTEAZĂ ANUAL , ÎN CONDIŢIILE ART.491 ŞI
AMENZILE CARE SE ACTUALIZEAZĂ POTRIVIT ART.493 ALIN.(7)
CAPITOLUL II – IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI
VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul PERSOANELOR FIZICE
Art.457 alin.(2)
NIVELURILE
NIVELURILE APLICABILE
APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2019
ÎN ANUL FISCAL 2020
Valoarea impozabilă
Valoarea impozabilă
Tipul clădirii
- lei/m² - lei/m² Cu instalaţii de apă,
Cu instalaţii de apă,
Fără instalaţii de apă,
canalizare, electrice
canalizare, electrice şi
canalizare, electricitate
şi încălzire (condiţii
încălzire (condiţii
sau încălzire
cumulative)
cumulative)
0
3
3
4
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu
1000
1000
600
pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice
alte materiale rezultate în urma unui tratament
termic şi/sau chimic
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din
300
300
200
piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci
sau din orice alte materiale nesupuse unui
tratament termic şi/sau chimic

Fără instalaţii de
apă, canalizare,
electricitate sau
încălzire

600

200

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

200

175

200

175

125

75

125

75

75% din suma care
s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar
aplica clădirii

75% din suma care s-ar
aplica clădirii

75% din suma care
s-ar aplica clădirii

50% din suma care
s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar
aplica clădirii

50% din suma care s-ar
aplica clădirii

50% din suma care
s-ar aplica clădirii

Cote impozitului/taxei pe cladiri datorat de catre persoanele fizice
Nr. crt
Tipuri de cladiri
1
2

3

4

Art.457 alin. (1)
clădiri rezidenţiale şi clădiri anexă
Art.458 alin.(1)
clădiri
nerezidenţiale
achiziţionate,
construite sau reevaluate în ultimii 5 ani
anteriori anului de referinţă
Art. 458 alin. (3)
clădiri nerezidenţiale aflate în proprietatea
persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi
din domeniul agricol
Art. 458 alin. (4)
Cladiri nerezidentiale nereevaluate in
ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă

COTELE APLICABILE
PENTRU ANUL FISCAL
2019 ( %)

COTELE APLICABILE
PENTRU ANUL FISCAL
2020 ( %)

0,1%

0,1%

0,2%

0,2%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

În cazul clădirilor nerezidenţiale impozitul se calculează prin aplicarea unei cotei de impozitare asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori
anului de referinţă.
În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat
pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial,
Impozitul pe clădiri rezultat se majorează cu 0 % conform art.489 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal;
Cladire rezidentială= construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care
satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii;
Clădire nerezidenţială = orice clădire care nu este rezidenţială;
Clădire cu destinaţie mixtă = clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial
Clădire-anexă= clădiri situate în afara clădirii de locuit, precum: bucătării, grajduri, pivniţe, cămări, pătule, magazii, depozite, garaje şi altele
asemenea

Nr.
crt
1.

2.

3.

4.

IMPOZITUL SI TAXA PE CLĂDIRI ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
Art. 460 din Legea NR. 227/2015 privind Codul Fiscal
COTELE APLICABILE
COTELE APLICABILE
Tipuri de cladiri
PENTRU ANUL FISCAL 2019
PENTRU ANUL FISCAL 2020
( %)
( %)
art. 460 alin.(1 )din legea nr. 227/2015
Clădirile rezidenţiale dobândite sau reevaluate
0,3 %
0,3 %
în ultimii 3 ani, anteriori anului fiscal de
referinţă
art. 460 alin.(2) din legea nr. 227/2015
Cladiri nerezidenţiale dobândite sau reevaluate
1,5%
1,5%
în ultimii 3 ani, anteriori anului fiscal de
referinţă
art. 460 alin (8) lit.a. din legea nr. 227/2015
Clădirile rezidenţiale şi/sau nerezidenţiale
5%
5%
nereevaluate în ultimii 3 ani, anteriori anului
fiscal de referinţă
art. 460 alin (3) lit.a. din legea nr. 227/2015
Clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea
0,4%
0,4%
sau deţinute de persoane juridice utilizate
pentru activităţi din domeniul agricol

•

Începând cu data de 1 ianuarie 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 de folosinţă, după caz, în condiţii
similare impozitului pe clădiri.

•

Dacă o persoană juridică - concesionar, locatar, titular al dreptului de administrare sau de folosinţă - încheie ulterior contracte de
concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă pentru aceeaşi clădire cu alte persoane, taxa pe clădiri va fi datorată de utilizatorul
final.
Cota de impozitare pentru clădirile rezidenţiale dobândite sau reevaluate în ultimii 3 ani, anteriori anului fiscal de referinţă s-a majorat,
conform art.489 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 50%
Cota de impozitare pentru clădirile nerezidenţiale dobândite sau reevaluate în ultimii 3 ani, anteriori anului fiscal de referinţă s-a majorat,
conform art.489 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 15%

•
•

CAPITOLUL III - IMPOZITUL ŞI TAXA *) PE TEREN
IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII
Art.465 alin.(2)
Nivelul impozitului/taxei, corespunzător localităţilor de
Nivelul impozitului/taxei, corespunzător localităţilor de
Zona în cadrul
ranguri aplicabil în anul fiscal 2019
ranguri aplicabil în anul fiscal 2020
Localităţii
Rangul IV
Rangul V
Rangul IV
Rangul V
A
B
C
D

920
736
552
360

736
552
368
184

920
736
552
360

736
552
368
184

I
IMPOZITUL/TAXA *) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN
- ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII –
Art.465 alin.(4)

Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Categoria de folosinţă
Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie
Livadă

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2019
- lei/ha**
Zona A
Zona B
Zona C Zona D
29
22
20
16
22
20
16
14
22
20
16
14
48
36
29
20
56
48
36
29

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2020
- lei/ha**
Zona A
Zona B
Zona C
29
22
20
22
20
16
22
20
16
48
36
29
56
48
36

Zona D
16
14
14
20
29

6

Pădure sau alt teren cu
29
22
20
16
29
22
20
16
vegetaţie forestieră
7
Teren cu ape
16
14
9
0
16
14
9
0
8
Drumuri şi căi ferate
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Neproductiv
0
0
0
0
0
0
0
0
*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale,
concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor,
locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.
**) În cazul impozitului pe terenurile amplasate în intravilan pentru a nu majora sau diminua, după caz, nivelurile respective, ca efect al
rotunjirilor la a doua zecimală în urma conversiei generată de aplicarea Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei naţionale, s-a
procedat la raportarea nivelurilor impozitului pe teren în lei/ha, ţinând seama de faptul că 1m2=0,0001ha.
• Suma corespunzatoare din tabel se inmulteste cu coeficientul de corectie aferent rangului localitati,
• Impozitul/taxa pe teren rezultat se majorează cu o cotă adiţională de 0% conform art.489 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN
Art.465 alin.(7)
Nr.
crt.
0
1
2
3
4
5
5.1
6
6.1
7
7.1

Categoria de folosinţă
1
Teren cu construcţii
Arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.
crt.5.1
Vie până la intrarea pe rod
Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la
nr. crt.6.1
Livadă până la intrarea pe rod
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră,
cu excepţia celui prevăzut la nr. crt.7.1
Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi
pădure cu rol de protecţie

lei/mp
NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2020
Zona
B
C
29
27
50
47
27
23
27
23

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2019
Zona
A
B
C
D
33
29
27
23
52
50
47
44
29
27
23
21
29
27
23
21

A
33
52
29
29

58

56

52

50

58

56

52

50

0

0

0

0

0

0

0

0

58

56

52

50

58

56

52

50

0

0

0

0

0

0

0

0

17

15

10

9

17

15

10

9

0

0

0

0

0

0

0

0

D
23
44
21
21

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări
6
5
3
2
6
5
3
2
piscicole
8.1 Teren cu amenajări piscicole
35
33
29
27
35
33
29
27
9
Drumuri şi căi ferate
0
0
0
0
0
0
0
0
10 Teren neproductiv
0
0
0
0
0
0
0
0
• Suma corespunzătoare din tabel se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie aferent zonei: zona A = 1,10; zona B = 1,05; zona C = 1,00; Zona D
= 0,95
• Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilan rezultat se majorează cu o cotă adiţională de 0 % conform art.489 din Legea 227/2014
privind Codul fiscal
8

CAPITOLUL IV - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art.470 alin.(2)

I. Vehicule înmatriculate
1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi
autoturisme cu capacitate cilindrică de până la 1600
cm3, inclusiv
2. Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu
capacitate cilindrică de peste 1600 cm3
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601
cm3 şi 2000 cm3, inclusiv
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001
cm3 şi 2600 cm3, inclusiv
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601
cm3 şi 3000 cm3, inclusiv
6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste
3.001 cm3
7. Autobuze, autocare, microbuze
8. Alte vehicule cu tractiune mecanică cu masa
totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv
9. Tractoare înmatriculate
II. Vehicule înregistrate
1.Vehicule cu capacitate cilindrică

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2019
Suma în lei, pentru fiecare grupă de 200 cmᶾ sau
fracţiune din aceasta
10

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2020
Suma în lei, pentru fiecare grupă de 200 cmᶾ
sau fracţiune din aceasta
10

10

10

22

22

87

87

173

173

348

348

29

29

36

36

22

22

Lei/200cmᶾ

Lei/200cmᶾ

1.1.Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică <
4
4.800 cm3
1.2.Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică >
6
4.800 cm3
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată
- 50 lei/an/vehicul în cazul mopedelor şi a
Lei/an/vehicul
vehiculelor cu tracţiune animală;
-150 lei/an/vehicul pentru restul vehiculelor
înregistrate la Primăria comunei Rona de Sus şi
care nu au carte de identitate pentru evidenţierea
capacităţii cilindrice.

4
6
- 50 lei/an/vehicul în cazul mopedelor şi a
vehiculelor cu tracţiune animală;
-150 lei/an/vehicul pentru restul vehiculelor
înregistrate la Primăria comunei Rona de Sus
şi care nu au carte de identitate pentru
evidenţierea capacităţii cilindrice.

Art. 470 alin.(5) si (6) Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone
2019
Impozitul, în lei
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată
maximă admisă

I. Două axe
1. Masa de cel puţin 12 tone,
13 tone
2. Masa de cel puţin 13 tone,
14 tone
3. Masa de cel puţin 14 tone,
15 tone
4. Masa de cel puţin 15 tone,
18 tone
5. Masa de cel puţin 18 tone
II. Trei axe
1. Masa de cel puţin 15 tone,
17 tone
2. Masa de cel puţin 17 tone,
19 tone
3. Masa de cel puţin 19 tone,
21 tone

dar mai mica de
dar mai mica de
dar mai mica de
dar mai mica de

dar mai mica de
dar mai mica de
dar mai mica de

Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie
pneumatică sau
echivalentele
recunoscute

2020
Impozitul, în lei

Alte sisteme de
suspensie pentru axele
motoare

Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie
pneumatică sau
echivalentele recunoscute

0

142

0

142

142

395

142

395

395

555

395

555

555

1.257

555

1257

555

1.1254

555

11254

142

248

142

248

248

509

248

509

509

661

509

661

Alte sisteme de
suspensie pentru
axele motoare

4. Masa de cel puţin 21 tone,
23 tone
5. Masa de cel puţin 23 tone,
25 tone
6. Masa de cel puţin 25 tone,
26 tone
7. Masa de cel puţin 26 tone
III. Patru axe
1. Masa de cel puţin 23 tone,
25 tone
2. Masa de cel puţin 25 tone,
27 tone
3. Masa de cel puţin 27 tone,
29 tone
4. Masa de cel puţin 29 tone,
31 tone
5. Masa de cel puţin 31 tone,
32 tone
6. Masa de cel puţin 32 tone

dar mai mica de
dar mai mica de
dar mai mica de

dar mai mica de
dar mai mica de
dar mai mica de
dar mai mica de
dar mai mica de

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată
maximă admisă
I. 2+1 axe
1. Masa
14 tone
2. Masa
16 tone
3. Masa
18 tone
4. Masa
20 tone
5. Masa
22 tone

de cel puţin 12 tone, dar mai mică de
de cel puţin 14 tone, dar mai mică de
de cel puţin 16 tone, dar mai mică de
de cel puţin 18 tone, dar mai mică de
de cel puţin 20 tone, dar mai mică de

661

1019

661

1019

1019

1583

1019

1583

1019

1583

1019

1583

1019

1583

1019

1583

661

670

661

670

670

1046

670

1046

1046

1661

1046

1661

1661

2464

1661

2464

1661

2464

1661

2464

1661

2464

1661

2464

2019
Impozitul, în lei
Ax(e) motor(oare) cu
Alte sisteme de
sistem de suspensie
suspensie pentru
pneumatică sau un
axele motoare
echivalent recunoscut

2020
Impozitul, în lei
Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie
pneumatică sau un
echivalent recunoscut

Alte sisteme de
suspensie
pentru axele
motoare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

0

0

64

147

64

147

147

344

147

344

6. Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de
23 tone
7. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de
25 tone
8. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de
28 tone
9. Masa de cel puţin 28 tone
II. 2+2 axe
1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de
25 tone
2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de
26 tone
3. Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de
28 tone
4. Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de
29 tone
5. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de
31 tone
6. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de
33 tone
7. Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de
36 tone
8 .Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de
38 tone
9. Masa de cel puţin 38 tone
III.2+3 axe
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de
38 tone
2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de
40 tone
3. Masa de cel puţin 40 tone
IV. 3+2 axe
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de
38 tone
2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de
40 tone
3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de
44 tone

344

445

344

445

445

803

445

803

803

1408

803

1408

803

1048

803

1048

138

321

138

321

321

528

321

528

528

775

528

775

775

936

775

936

936

1537

936

1537

1537

2133

1537

2133

2133

3239

2133

3239

2133

3239

2133

3239

2133

3239

2133

3239

1698

2363

1698

2363

2363

3211

2363

3211

2363

3211

2363

3211

1500

2083

1500

1500

2083

2881

2083

2881

2881

4262

2881

4262

4. Masa de cel puţin 44 tone
V. 3+3 axe
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de
38 tone
2 .Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de
40 tone
3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de
44 tone
4. Masa de cel puţin 44 tone
Art.470 alin.(7)
autovehicule

2881

4262

2881

4262

853

1032

853

1032

1032

1542

1032

1542

1542

2454

1542

2454

1542

2454

1542

2454

Remorci, semiremorci sau rulote care nu fac parte dintr-o combinaţie de

Masa totală maximă autorizată
a. Până la 1 tonă, inclusiv
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d. Peste 5 tone
Art.470 alin.(8) Mijlocul de transport pe apă
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
3. Bărci cu motor
4. Nave de sport şi agrement *)
5. Scutere de apă
6. Remorchere şi împingătoare:
a) până la 500 CP inclusiv
b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv
c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv
d) peste 4.000 CP
7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:
a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la 3.000 tone,
inclusiv

NIVELURILE
APLICABILE ÎN
ANUL FISCAL
2019
Impozitul, în lei
10
35
54
66

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2020
Impozitul, în lei
10
35
54
66

22
58
218
800
218

22
58
218
800
218

579
940
1446
2314
189

579
940
1446
2314
189

189

189

290

290

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone
507
*) Criteriile de stabilire a cuantumului impozitului vor fi prevăzute în normele
metodologice de aplicare a prezentului cod.
• Impozitul pe mijloacele de transport rezultat se majorează cu o cotă adiţională de
0 % conform art.489 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal

507

CAPITOLUL V – TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A
AUTORIZAŢIILOR
Art.474 alin.(1)

Taxa pentru eliberarea certificatului de
urbanism, în mediu urban
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism
a) Până la 150 m², inclusiv
b) Între 151 şi 250 m², inclusiv
c) Între 251 şi 500 m², inclusiv
d) Între 501 şi 750 m², inclusiv
e) Între 751 şi 1.000 m², inclusiv
f) Peste 1.000 m²

Art.474 alin.(4)

Art.474 alin.(5)

Art.474 alin.(6)

Art. 474 alin.(8)

NIVELURILE APLICABILE
NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2019
ÎN ANUL FISCAL 2020
Taxa, în lei
Taxa, în lei
6
6
8
8
10
10
12
12
15
15
15+1 lei/mp pentru fiecare m2 care 15+1 lei/mp pentru fiecare m2 care
depăşeşte 1.000 m²
depăşeşte 1.000 m²

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
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de
construire pentru o clădire rezidenţială
sau clădire-anexă

0,6 % din valoarea autorizată a
lucrărilor de construcţii

0,6 % din valoarea autorizată a
lucrărilor de construcţii

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
construire pentru alte construcţii decât
cele menţionate la alin. (5)

1% din valoarea autorizată a
lucrărilor de construcţie, inclusiv
valoarea instalaţiilor aferente.

1% din valoarea autorizată a
lucrărilor de construcţie, inclusiv
valoarea instalaţiilor aferente.

36% din cuantumul taxei pentru
eliberarea certificatului sau a
autorizaţiei iniţiale

36% din cuantumul taxei pentru
eliberarea certificatului sau a
autorizaţiei iniţiale

Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de
construire, sau prelungirea unui certificat
de urbanism

20 lei

20 lei

Art.474 alin.(9)

Art.474 alin.(10)

Art.474 alin.(12)

Art.474 alin. (13)

Art. 474 alin. (14)

Art.474 alin.(15)

Art.474 alin.(16)

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
desfiinţare, totală sau parţială, a unei
construcţii

0,12% din valoarea impozabilă
stabilită pentru determinarea
impozitului pe clădiri, aferentă
părţii desfiinţate.

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
foraje sau excavări necesare lucrărilor de
cercetare şi prospectare a terenurilor în
etapa efectuării studiilor geotehnice şi a
9 lei /mp.
studiilor privind ridicările topografice,
sondele de gaze, petrol şi alte excavări se
datorează de către titularii drepturilor de
prospecţiune şi explorare
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei
3% din valoarea autorizată a
necesare pentru lucrările de organizare de lucrărilor de organizare de şantier.
şantier în vederea realizării unei construcţii
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
3% din valoarea autorizată a
amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau lucrărilor de organizare de şantier.
rulote ori campinguri
.
Taxa pentru autorizarea amplasării de
9 lei, inclusiv, pentru fiecare
chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii
metru pătrat de suprafaţă ocupată
de expunere, corpuri şi panouri de afişaj,
de construcţie.
firme şi reclame situate pe căile şi în
spaţiile publice
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii
privind lucrările de racorduri şi
20 lei, inclusiv, pentru fiecare
branşamente la reţele publice de apă,
racord
canalizare, gaze, termice, energie electrică,
telefonie şi televiziune prin cablu
Taxa pentru eliberarea certificatului de
10 lei
nomenclatură stradală şi adresă

Art.475 Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi

0,12% din valoarea impozabilă
stabilită pentru determinarea
impozitului pe clădiri, aferentă
părţii desfiinţate.

9 lei /mp.

3% din valoarea autorizată a
lucrărilor de organizare de şantier.
3% din valoarea autorizată a
lucrărilor de organizare de şantier.
.
9 lei, inclusiv, pentru fiecare
metru pătrat de suprafaţă ocupată
de construcţie.

20 lei, inclusiv, pentru fiecare
racord
10 lei

Art.475 alin.(2)

Art.475 alin.(3)

Art.475 alin.(5)

Taxele pentru eliberarea atestatului de
producător, respectiv pentru eliberarea
carnetului de comercializare a produselor
din sectorul agricol
Persoanele a căror activitate se
încadrează în grupele 561 – Restaurante,
563 – Baruri şi alte activităţi de servire a
băuturilor şi 932 – Alte activităţi
recreative
şi
distractive
potrivit
Clasificării activităţilor din economia
naţională – CAEN, datorează bugetului
local al comunei, oraşului sau
municipiului, după caz, în a cărui rază
administrativ-teritorială se desfăşoară
activitatea,
o
taxă
pentru
eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei
privind desfăşurarea activităţii de
alimentaţie publică, în funcţie de
suprafaţa aferentă activităţilor respective,
în sumă de:
a) până la 4.000 lei, pentru o suprafaţă
de până la 500 m2, inclusiv;
b) între 4.000 şi 8.000 lei pentru o
suprafaţă mai mare de 500 m2.
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pt
desfasurarea unei activitati economice:
Mediul rural
Mediul urban

40 lei/buc. – atestat de producător
20 lei/buc.- carnet de
comercializare a produselor din
sectorul agricol

40 lei/buc. – atestat de producător
20 lei/buc.- carnet de
comercializare a produselor din
sectorul agricol

CAEN 561 – RESTAURANTE
- cu suprafata de pana la 500 mp –
250lei/an
-cu suprafata de peste 500 mp –
360 lei/an

CAEN 561 – RESTAURANTE
- cu suprafata de pana la 500 mp –
250lei/an
-cu suprafata de peste 500 mp –
360 lei/an

CAEN 563 – BARURI SI ALTE
-cu suprafata de pana la 500 mp
200 lei/an

CAEN 563 – BARURI SI ALTE
-cu suprafata de pana la 500 mp
200 lei/an

-cu suprafata de peste 500 mp,
360 lei/an

-cu suprafata de peste 500 mp,
360 lei/an

0 lei
0 lei

0 lei
0 lei

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
ART. 477 Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate
Taxa pentru SERVICIILE de reclamă şi publicitate

COTA APLICABILA PENTRU ANUL
FISCAL 2019
% din valoarea serviciilor de reclamă si
publicitate, cu excepţia TVA

COTA APLICABILA PENTRU ANUL
FISCAL 2020
% din valoarea serviciilor de reclamă si
publicitate, cu excepţia TVA

Servicii de reclamă şi publicitate încheiate
pe baza de contract sau a unui alt fel de
3%
inţelegere*
* cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare
în masă scrise şi audiovizuale

Taxa pentru AFISAJ în scop de
reclamă şi publicitate:

NIVELURILE APLICABILE ÎN
ANUL FISCAL 2019
- lei/m2 sau fracţiune de m2 -

3%

NIVELURILE APLICABILE ÎN
ANUL FISCAL 2020
- lei/m2 sau fracţiune de m2 -

a) în cazul unui afişaj situat în locul în
care persoana derulează o activitate
28
28
economică
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau
structură de afişaj pentru reclamă şi
24
24
publicitate
• Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate prevăzută de art.477 si art.478 din Legea 227/2015 se majorează cu 0 %
conform art.489 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal

Art.478 alin.(2)

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL PE SPECTACOLE
ART.481 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
Manifestarea artistică sau activitatea
distractivă
a) în cazul unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă,
concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentare
a unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice
competiţie sportivă internă sau internaţională
b) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele
enumerate mai sus

COTA APLICABILĂ PENTRU
ANUL FISCAL 2019
% din suma încasată din vânzarea
biletelor de intrare şi a abonamentelor.

COTA APLICABILĂ PENTRU
ANUL FISCAL 2020
% din suma încasată din vânzarea
biletelor de intrare şi a abonamentelor

2%

2%

5%

5%

• Conform prevederilor art. 483 alin. (1) din Legea nr.227/2015 privind Codului fiscal cu modificările şi completările ulterioare, impozitul pe
spectacole se plăteşte lunar, până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care se organizează spectacolul, la bugetul local al
comunei Rona de Sus;

• Persoanele fizice şi juridice care datorează impozitul pe spectacole au obligaţia de a depune declaraţii la Direcţia Impozite şi Taxe Locale
ale Primariei locale, privind spectacolele desfăşurate până la data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole.

Art.484 alin.(2)

CAPITOLUL IX TAXE SPECIALE
NIVELURILE APLICABILE IN
Denumirea taxei
ANUL FISCAL 2019
-leiTaxa pentru eliberarea certificatului de
atestare
a
edificării/extinderii
0,5% din valoarea impusă la Direcţia
construcţiei ( edificată fară autorizaţie
Impozite şi Taxe Locale
de construire)
CAPITOLUL X

Art. 486 alin.(1)

0,5% din valoarea impusă la Direcţia
Impozite şi Taxe Locale

ALTE TAXE LOCALE
NIVELURILE APLICATE IN
ANUL FISCAL 2019

NIVELURILE APLICATE IN ANUL
FISCAL 2020

Taxa eliberare copii xerox simple:
-format A4/faţă
-format A4/faţă-verso
-format A3/faţă
-format A3/faţă-verso

0,5 lei
1 lei
1 lei
2 lei

0,5 lei
1 lei
1 lei
2 lei

Copii conforme cu originalul
-format A4/faţă
-format A4/faţă-verso
-format A3/faţă
-format A3/faţă-verso

1 lei
2 lei
2 lei
4 lei

1 lei
2 lei
2 lei
4 lei

10 lei/act emis

10 lei/act emis

4 lei/mp./zi

4 lei/mp./zi

Denumirea taxei
Art. 486

NIVELURILE APLICABILE IN
ANUL FISCAL 2020
-lei-

Taxa pentru comunicarea în scris, la
cerere persoanelor interesate, a unor
informatii privind imobilele notificate la
Legea nr. 10/2001
Taxa de ocupare/utilizare temporară a
domeniului public in vederea desfasurarii
unei activitati comerciale, distractii,
circuri, manifestari, etc
a) tonete de vanzare pentru produse

Art.486

b)
Spatii
specific
produselor
comercializate in unitate
c) Comercializare in exclusivitate carti,
ziare, reviste
d) vanzare diferite produse in chioscuri
e) Ocupare loc public pentru amplasare
mijloace de publicitate
f) Diferite prestari servicii
g) ocupare loc public pentru depozitare
diverse materiale
h) Ocupare loc public pentru cofectionare
produse
i) Circuri, distractii populare
Taxă utilizare targ communal
a) Masini pana la 1,5 t
b) Masini intre 1,5 t – 3,5 t
c) Masini peste 3,5 tone
d) Masa/taraba-piata (suprafata de 2
mp)
Taxa utilizare temporara a Caminelor
culturale:
Rona de Sus – nunta

4 lei/mp./zi

4 lei/mp./zi

2 lei/mp./zi

2 lei/mp./zi

2 lei/mp./zi

2 lei/mp./zi

2 lei/mp./zi

2 lei/mp./zi

2 lei/mp./zi

2 lei/mp./zi

2 lei/mp./zi

2 lei/mp./zi

2 lei/mp./zi

2 lei/mp./zi

2 lei/mp./zi

2 lei/mp./zi

5 lei/zi
10 lei/zi
20 lei/zi
5 lei/zi

5 lei/zi
10 lei/zi
20 lei/zi
5 lei/zi

500 lei + 50 lei taxa de salubritate

500 lei + 50 lei taxa de salubritate

250 lei + 25 lei taxa de salubritate

250 lei + 25 lei taxa de salubritate

250 lei + 25 lei taxa de salubritate

250 lei + 25 lei taxa de salubritate

125 lei + 25 lei taxa de salubritate

125 lei + 25 lei taxa de salubritate

Costiui – nunta
Rona de Sus – botez
Costiui – botez

Taxă salubrizare:
-persoane fizice

-persoane juridice

Art.486 alin.(4)

Taxă apa – se va incasa in sistem pausal,
pana la montarea apometrelor, pentru
fiecare consumator:
- Persoane fizice
- Persoane juridice
Taxa apa sarata
Taxa pentru îndeplinirea procedurii de
divorţ pe cale administrativă

45 lei/an- pers. singure
90 lei/an – familie
_____________________
50 lei/luna ( SC-uri, agenti
economici cu activitatea:comert
(pentru fiecare punct de lucru)
10 lei/luna agenti economici cu alte
activitati,decat comert
(Contractele de salubritate vor fi
incheiate doar cu primaria locala)

45 lei/an- pers. singure
90 lei/an – familie
_________________________
50 lei/luna ( SC-uri, agenti economici cu
activitatea:comert
(pentru fiecare punct de lucru)
10 lei/luna agenti economici cu alte
activitati,decat comert
(Contractele de salubritate vor fi
incheiate doar cu primaria locala)

5 lei/luna

5 lei/luna

10 lei/luna
1 leu/litru

10 lei/luna
1 leu/litru

500 lei

500 lei

CAPITOLUL XI - SANCŢIUNI

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

Art.493 alin.(3)

Art.494 alin.(4)

NIVELURILE ACTUALIZATE
NIVELURILE ACTUALIZATE
PENTRU ANUL 2019
PENTRU ANUL 2020
Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la 70 Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se
lei la 279 lei, iar cele de la alin. (2) lit.b) cu amendă de la 279 lei la 696 lei. sancţionează cu amendă de la 70 lei la
279 lei, iar cele de la alin. (2) lit.b) cu
amendă de la 279 lei la 696 lei.
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, Încălcarea normelor tehnice privind
evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa
spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 325 lei şi gestionarea, după caz, a abonamentelor
la 1.578 lei.
şi a biletelor de intrare la spectacole
constituie contravenţie şi se sancţionează
cu amendă de la 325 lei la 1.578 lei.
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

Art.494 alin.(5)

NIVELURILE ACTUALIZATE
NIVELURILE ACTUALIZATE
PENTRU ANUL 2019
PENTRU ANUL 2020
În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor În cazul persoanelor juridice, limitele
prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%, respectiv:
minime şi maxime ale amenzilor
prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează
cu 300%, respectiv:
Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la 280 Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se
lei la 1.116 lei, iar cele de la alin. (2) lit.b) cu amendă de la 1.116 lei la 2.784 sancţionează cu amendă de la 280 lei la
lei.
1.116 lei, iar cele de la alin. (2) lit.b) cu
amendă de la 1.116 lei la 2.784 lei.
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, Încălcarea normelor tehnice privind
evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa
spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.300 şi gestionarea, după caz, a abonamentelor
lei la 6.312 lei
şi a biletelor de intrare la spectacole
constituie contravenţie şi se sancţionează
cu amendă de la 1.300 lei la 6.312 lei
Presedinte de sedinta,

Secretar,

