ANEXĂ NR.1 la HCL nr.71/2020

TABLOUL
CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI
AMENZILE PENTRU ANUL 2021 STABILITE ÎN SUME FIXE

 CODUL FISCAL – TITLUL IX – IMPOZITUL ŞI TAXE LOCALE
CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE
Definiţii:
Clădire - orice construcţie situată deasupra solului şi/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinţa sa, şi care are una sau
mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalaţii, echipamente şi altele asemenea, iar
elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereţii şi acoperişul, indiferent de materialele din care sunt construite;
Clădire-anexă - clădiri situate în afara clădirii de locuit, precum: bucătării, grajduri, pivniţe, cămări, pătule, magazii, depozite, garaje şi altele
asemenea;

Clădire rezidenţială - 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;

Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile – anexă , aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin
aplicarea unei cote de 0,08% asupra valorii impozabile a clădirii.

CAPITOLUL II – IMPOZITUL PE CLĂDIRI ŞI TAXA PE CLĂDIRI

A. PERSOANE FIZICE
1. Valorile impozabile pentru clădirile rezindenţiale şi clădirile – anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, exprimată în lei,
se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă
corespunzătoare, exprimată în lei/mp din tabelul următor:
Art. 457 alin. (2)
Valoarea impozabilă
- lei/m2Tipul clădirii

Cu instalaţii de apă, canalizare,
electrice şi încălzire (condiţii
cumulative)

Fără instalaţii de apă, canalizare,
electrice 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

1098

659

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

329

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

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

138

82

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă
încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la 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, 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

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

Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii
determinate conform celor arătate mai sus cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:
Zona în cadrul
localităţii

A.
B.
C.
Zona localităţii

Rangul localităţii
IV

V

1,10
1,05
1,00

1,05
1,00
0,95
Rangul localităţii

IV.
A.
B.
C.

Zăbala nr. de casă: 722/A-722/B, 799-804,828-830
Zăbala – restul localităţii
Teren extravilan - Zăbala

V.

Satele aparţinătoare de Zăbala
Teren extravilan – satele aparţinătoare de Zăbala

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 ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă
b) cu 30 %, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă intre 50 de ani si 100 de ani inclusiv la data de 1 ianuarie a anului fiscal de
referinţă

c) cu 10 %, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de
referinţă

2. Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate in proprietatea persoanelor fizice ( art. 458):

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra
valorii care poate fi:
a) valoare 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, in cazul cladirilor noi, construita in ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă
c) valoarea cladirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobandite în ultimii 5 ani anteriori
anului de referinţă

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se
calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor de mai sus impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra
valorii impozabile determinate în cazul clădirilor rezidenţiale aflate în prorprietatea persoanelor fizice.

3. Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice
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.
În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează
conform procedurii de calcul a impzitului în cazul clădirilor rezidenţiale.

B. PERSOANE JURIDICE
1. Calculul impozitului/taxei pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa se
calculează cu aplicarea unei cote asupra valorii impozabile a clădirii (%)
Art. 460 alin. (1 ) – cota de impozit stabilită prin HCL pentru clădirile
0,08%
rezidenţiale
2. Calculul impozitului/taxei pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa se
calculează cu aplicarea unei cote asupra valorii impozabile a clădirii (%)
Art. 460 alin.(2)- cota de impozit stabilită prin HCL pentru cladirile
nerezidenţiale

1%

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se
calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
3.Calculul impozitului pentru clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul se
determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafea folosită în scop rezidenţial, cu impozitul calculat pentru suprafaţa
folosită în scop nerezidenţial
Art. 460 alin (8) - cota de impozit stabilită prin HCL
Pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori
anului fiscal de referinţă

5%

Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării

În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei
pe clădiri este 5%.

Art. 462 Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv
Pentru plata integrală a impozitului pe clădiri, până la data de 31 martie a anului respectiv – se acordă o bonficiaţie de 10 %.
Impozitul/taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi
categoria de folosinţă a terenului.

Zona în cadrul

CAPITOLUL III – IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN

localităţii

A. IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN

1. CALCULUI IMPOZITULUI/TAXEI PE TERENURILE AMPLASTE ÎN INTRAVILAN – În cazul unui teren amplasat în
intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se
stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în
următorul tabel:
Art. 465 alin. (2)

- lei/haIV.

V.

A.

780

624

B.

624

469

Zona localităţii

Rangul localităţii
IV.

A.

Zăbala nr. de casă: 722/A-722/B, 799-804,828-830

B.

Zăbala – restul localităţii

V.

Satele aparţinătoare de Zăbala

Art. 467 Impozitul pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv
Pentru plata integrală a impozitului pe teren, până la data de 31 martie a anului respectiv – se acordă o bonficiaţie de 10 % .
2. CALCULUL IMPOZITULUI/TAXEI PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - În cazul unui teren amplasat în intravilan,

înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se
stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
Art. 465 alin. (4)

- lei/haZona

Nr. crt.

A (Zăbala nr.722/A-722/B, nr. 799804,nr. 828-830)

B (Zăbala – restul localităţii,
Satele aparţinătoare de Zăbala)

Categoria de folosinţă
1

Teren arabil

30

23

2

Păşune

23

21

3

Fâneaţă

23

21

4

Vie

51

38

5

Livadă

58

51

6

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

30

23

7

Teren cu ape

17

15

8

Drumuri şi căi ferate

0

0

9

Teren neproductiv

0

0

Suma stabilită conform alineatului precedent se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în următorul tabel
(art.465. alin. 5):
Rangul Localităţii

Coeficientul de corecţie

IV

1,10

V

1,00

B. IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN – În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe
teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel
(art. 465 alin. 7):
Art. 465 alin. (7)
- lei/ha Nr. crt.

Categoria de folosinţă

Impozit (lei/ha)

1

Teren cu construcţii

24

2

Teren arabil

47

3

Păşune

22

4

Fâneaţă

22

5

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

53

Vie până la intrarea pe rod

0

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

53

Livadă până la intrarea pe rod

0

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

18

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

0

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

1

Teren cu amenajări piscicole

28

9

Drumuri şi căi ferate

0

10

Teren neproductiv

0

5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1

Suma stabilită conform alineatului precedent se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în următorul tabel:
Zona în cadrul
localităţii

Rangul localităţii
IV

C.
Zona localităţii

1,00

0,95
Rangul localităţii

IV.
C.

V

Teren extravilan - Zăbala

V.
Teren extravilan – satele aparţinătoare de Zăbala

În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât
cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează luând în considerare nivelurile impozabile aplicabile la terenurile amplasate în
extravilan numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).

CAPITOLUL IV – IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art. 470 alin. (2)
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)
Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până
la 1600 cm3, inclusiv
Motociclete,tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrica de peste 1600cmc
3

3

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm şi 2000 cm inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3
Autobuze, autocare, microbuze
Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până
8
la 12 tone, inclusiv
9
Tractoare înmatriculate
II. Vehicule înregistrate
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

8
9
20
79
159
319
26
32
20
lei/200 cm3
4
6
76 lei/an

În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotărârii consiliului local.
În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

Art. 470 alin. (5) În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe
mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor
Impozitul
(în lei/an)
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată
maximă admisă
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie
Alte sisteme de suspensie pentru axele
pneumatică sau echivalentele recunoscute
motoare
I
două axe
Masa de cel puţin 12 tone, dar mai
1
0
156
mică de 13 tone

Masa de cel puţin 13 tone, dar mai
mică de 14 tone
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai
3
mică de 15 tone
Masa de cel puţin 15 tone, dar mai
4
mică de 18 tone
Masa de cel puţin 18 tone
5
3 axe
Masa de cel puţin 15 tone, dar mai
1
mică de 17 tone
Masa de cel puţin 17 tone, dar mai
2
mică de 19 tone
Masa de cel puţin 19 tone, dar mai
3
mică de 21 tone
Masa de cel puţin 21 tone, dar mai
4
mică de 23 tone
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai
5
mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai
6
mică de 26 tone
2

II

7
III

Masa de cel puţin 26 tone

4 axe
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai
1
mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai
2
mică de 27 tone
Masa de cel puţin 27 tone, dar mai
3
mică de 29 tone
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai
4
mică de 31 tone
Masa de cel puţin 31 tone, dar mai
5
mică de 32 tone
6

Masa de cel puţin 32 tone

156

433

433

609

609

1319

609

1380

156

272

272

559

559

726

726

1119

1119

1738

1119

1738

1119

1738

726

736

736

1149

1149

1823

1823

2705

1823

2705

1823

2705

Art. 470 alin. (6)
În cazul combinaţii de autovehicule un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau
mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată
maximă admisă
I

2+1 axe
Masa de cel puţin 12 tone, dar mai
1
mică de 14 tone
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai
2
mică de 16 tone
Masa de cel puţin 16 tone, dar mai
3
mică de 18 tone
Masa de cel puţin 18 tone, dar mai
4
mică de 20 tone
Masa de cel puţin 20 tone, dar mai
5
mică de 22 tone
Masa de cel puţin 22 tone, dar mai
6
mică de 23 tone
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai
7
mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai
8
mică de 28 tone
9

II

Masa de cel puţin 28 tone

2+2 axe
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai
1
mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai
2
mică de 26 tone
Masa de cel puţin 26 tone, dar mai
3
mică de 28 tone
Masa de cel puţin 28 tone, dar mai
4
mică de 29 tone

Impozitul
(în lei/an)
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie
Alte sisteme de suspensie pentru axele
pneumatică sau echivalentele recunoscute
motoare
0

0

0

0

0

70

70

162

162

377

377

489

489

881

881

1546

881

1546

151

352

352

580

580

851

851

1028

5
6
7
8
9
III

IV

Masa de cel puţin 38 tone

1028

1688

1688

2341

2341

3556

2341

3556

2341

3556

2+3 axe
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai
1
mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai
2
mică de 40 tone

1854

2594

2594

3526

3

2594

Masa de cel puţin 40 tone

3526

3+2 axe
1
2
3
4

V

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai
mică de 31 tone
Masa de cel puţin 31 tone, dar mai
mică de 33 tone
Masa de cel puţin 33 tone, dar mai
mică de 36 tone
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai
mică de 38 tone

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai
mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai
mică de 40 tone
Masa de cel puţin 40 tone, dar mai
mică de 44 tone
Masa de cel puţin 44 tone

1647

2286

2286

3162

3162

4679

3162

4679

3+3 axe
1
2
3
4

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai
mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai
mică de 40 tone
Masa de cel puţin 40 tone, dar mai
mică de 44 tone

937

1132

1132

1693

1693

2694

Masa de cel puţin 44 tone

1693

2694

Art. 470 alin. (7)
În cazul unei remorci, semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule, taxa asupra mijlocului de trasnport este
egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
Masa totală maximă autorizată

Impozit
- lei -

a. Până la 1 tonă, inclusiv

9

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

37

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

57

d. Peste 5 tone

70

Art. 470 alin. (8)
În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal

23

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

62

3. Bărci cu motor

231

4. Nave de sport şi agrement

62

5. Scutere de apă

231

6. Remorchere şi împingătoare:

X

a) până la 500 CP, inclusiv

613

b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv

998

c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv

1534

d) peste 4000 CP

2455

7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv

199
X
199

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

308

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone

538

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR
A. Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a altor avize şi autorizaţii (art. 474):
Alin. (1)
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul
urban, este egală cu suma stabilită conform tabelului următor:

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este
egală cu 50% din taxa stabilită conform alin. (1).
- lei -

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism
a) până la 150 m2, inclusiv

5 lei

2

6 lei

2

7 lei

b) între 151 şi 250 m , inclusiv
c) între 251 şi 500 m , inclusiv
2

d) între 501 şi 750 m , inclusiv

9 lei

2

e) între 751 şi 1000 m , inclusiv
f) peste 1000 m

2

12 lei
2

14 + 0,01 lei/ m , pentru fiecare m2 care depăşeşte 1000 m2

Alin. (3) – Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei
iniţiale.
Alin.(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către
comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari

15 lei

Alin. (5) – Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a
lucrărilor de construcţii.
Alin. (6) – Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate mai sus este egală cu 1% din valoarea autorizată
a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente.
Alin. (8) – Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei
iniţiale.
Alin. (9) – Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită
pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate.

Alin. (10)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare
lucrărilor de cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa

5 lei pentru fiecare mp de teren afectat

efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările
topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări
Alin. (12) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în
altă autotrizaţie de construire este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier
Alin. (13) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote, ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată
a lucrărilor de construcţie
Alin. (14) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri,
containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri

4 lei pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie

de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice
Alin. (15) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de
racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare,
gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu

10 lei pentru fiecare racord

Alin. (16)Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură
stradală şi adresă

5 lei

B. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi (art. 475)
Alin. (1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de
funcţionare

20 lei

Alin. (2) Taxele pentru eliberarea atestatului de producător
respectiv pentru

eliberarea carnetului

de

comercializare

a

produselor din sectorul agricol sunt

- atestat de producător 80 lei
- carnet de comercializare 40 lei

Alin. (3) 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, actualizată
prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr.
337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia
naţională - CAEN, datorează bugetului local al comunei, în a cărui
rază administrativ-teritorială se desfăşoară activitatea, o taxă
pentru:
-

- 406 lei, pentru o suprafată de până la 100 mp, inclusiv
- 812 lei pentru o suprafaţă de până la 200 mp inclusiv

eliberarea autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de

- 1216 lei, pentru o suprafată de până la 300 mp, inclusiv

alimentaţie publică, în funcţie de suprafaţa aferentă

- 1622 lei pentru o suprafaţă de până la 400 mp inclusiv

activităţilor respective, în sumă de:

-2026 lei pentru o suprafaţă de până la 500 mp ,inclusiv
-4052 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 mp

- 271 lei, pentru o suprafată de până la 100 mp, inclusiv
-

avizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii
de alimentaţie publică, în funcţie de suprafaţa aferentă
activităţilor respective, în sumă de:

- 541 lei pentru o suprafaţă de până la 200 mp inclusiv
- 811 lei, pentru o suprafată de până la 300 mp, inclusiv
- 1081 lei pentru o suprafaţă de până la 400 mp inclusiv
- 1351 lei pentru o suprafaţă de până la 500 mp ,inclusiv
- 2701 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 mp

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE (art. 477)
- Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.
- Cota taxei este 1%
Art. 478. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate

Nivelul taxei aplicabile în anul 2021
Lei/mp sau fracţiune de mp

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate
economică
b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj
pentru reclamă şi publicitate

16 lei/mp

50 lei/mp

CAPITOLUL VII – IMPOZITUL PE SPECTACOLE (art. 481)
Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor

a) – în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru,
balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală,
prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice

1 % din suma încasată din vânzarea biletelor de intare și a abonamentelor

competiţie sportivă internă sau internaţională
b) – în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerat

3 % din suma încasată din vânzarea biletelor de intare și a abonamentelor

CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE (art. 484)

Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, precum şi pentru promovarea turistică a localităţii,
consiliul local adoptă taxe speciale conform tabelului tabel:
Taxe

Suma

Garanţie

Taxă pentru eliberarea avizului program de funcționare pentru operatorii
economici ce desfăşoară activităţi comerciale şi de prestări servicii care nu se
regăsesc în codurile CAEN 561 – Restaurante, 563 – Baruri și alte activități de

20 lei

servire a băuturilor și 932 – Alte activități recreative și distractive
Taxă pentru viza anuală a avizului program de funcționare pentru operatorii
economici ce desfăşoară activităţi comerciale şi de prestări servicii care nu se
regăsesc în codurile CAEN 561 – Restaurante, 563 – Baruri și alte activități de

20 lei

servire a băuturilor și 932 – Alte activități recreative și distractive
Taxă de viză anulă a atestatului de producător

15 lei

Taxă de comerţ ambulant a produselor de panificaţie şi patiserie
Taxă de urgenţă pentru eliberarea certificatului fiscal/adeverinţei în aceeaşi zi
cu depunerea cererii
Taxă specială pentru serviciul oficierii căsătoriei în afara sediului primăriei
Taxă pentru oficierea căsătoriei în afara programului de lucru și sărbători
legale pentru persoanele care nu au domiciliu in UAT Zăbala
Taxă pentru oficierea căsătoriei pentru persoanele care nu au domiciliu în UAT
Zăbala
Taxă de colectare și transport deșeuri menajere precolectate-persoane fizice

Taxă de salubrizare de care beneficiază utilizatorii persoane juridice
Taxa pentru închirierea Căminelor pentru nunţi – veselă:

243 lei/lună
5 lei
500 lei
500 lei

500 lei

8 lei/persoană/lună
155 lei /mc/lună
1 lei/persoană – veselă

- Căminul Cultural sat Zăbala Nr.II.

500 lei/zi

- Căminul Cultural sat Pava

400 lei/zi

- Căminul Cultural sat Tamaşfalău

400 lei/zi

300 lei

- Căminul Cultural sat Surcea

400 lei/zi

300 lei

Taxa pentru închirierea căminelor culturale unor firme pentru organizarea de

100 lei/zi

300 lei

târguri ocazionale
Taxa pentru închirierea Căminelor pentru pomeni – veselă

0,50 lei / persoană – veselă

Taxa pentru organizarea de manifestări cu muzică

200 lei/zi

200 lei

Taxa pentru organizarea evenimentelor familiale în căminele culturale

152 lei/zi

200 lei

Taxa de vidanjare

30 lei / cursă/ sat Zăbala
40 lei/cursă/sate aparţinătoare de com. Zăbala

Taxa de scoaterea apei din fântâni cu motopompă

15 lei / oră – pers. fizică

Taxă pentru întreținerea drumurilor de câmp (proprietarul sau, după caz
arendașul)
Taxa gloabă

5 lei/ha teren extravilan

Taxa comerţ stradal
Taxa de şedere la sauna din Peteni
Taxa de şedere pentru rulote şi corturile amplasate la Poiana Fabricii

200 lei / cap de animal/zi
50 lei / persoană / zi
5 lei / zi / persoane adulte
38 lei/zi/rulotă, cort

Taxa pentru eliberarea plăcuţe de înregistrare a vehiculelor pentru care nu
există obligaţia înmatriculării
Moped

30 lei/ buc

Căruţă

30 lei/ buc

Tractor

30 lei/ buc

TAXE SPECIALE LOCALE PENTRU UTILZAREA SĂLII DE SPORT
 În perioada 1 mai – 31 octombrie
 41 lei / oră în cazul activităţilor sportive pe echipe
 20 lei / oră în cazul activităţilor individuale sau perechi ( între 2 – 4 persoane)

 În perioada 1 noiembrie – 30 aprilie
 51 lei / oră în cazul activităţilor sportive pe echipe
 30 lei / oră în cazul activităţilor individuale sau perechi ( între 2 – 4 persoane)
 Pentru pensionari şi elevi se acordă o reducere de taxă de 50%

 Solicitanţii pot beneficia de abonamente lunare pentru perioade minime de 4 oră / lună
o

162 lei / lună pentru activităţi sportive pe echipe ( perioada 1 mai – 31 octombrie)

o

203 lei / lună pentru activităţi sporitve pe echipe ( perioada 1 noiembrie – 30 aprilie)

o

51 lei / lună pentru activităţi individuale sau perechi ( perioada 1 mai – 31 octombrie)

o

61 lei / lună pentru activităţi individuale sau perechi ( perioada 1 noiembrie – 30 aprilie)

CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE (art. 486)
Pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice şi
altele asemenea se instituie următoarele taxe:
Taxa

Suma

Taxa pentru utilizarea temporară a domeniului public:
Taxa pentru ocuparea domeniului public şi privat cu circuri şi parcuri de
distracţii etc.
Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă
Taxă de parcare pentru taxiuri și autobuze
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau

5 lei/mp/zi

de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale

fracţiune de mp

507 lei
203 lei/an
16 lei inclusiv pentru fiecare mp sau

Garanţia

CAPITOLUL XI – SANCŢIUNI (art. 493)
Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul Persoanelor Fizice
Art. 493 alin. (3) – Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se 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.
Art. 493 alin. (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 la 325 lei la 1.578 lei.

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul Persoanelor Juridice
Art. 493 alin. (5) – În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%.

 PENTRU ANUL 2021, NIVELUL TAXELOR JUDICIARE DE TIMBRU ESTE STABILIT PRIN ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 80/2013
privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare.

Contribuabilii care achită integral impozitul până la data de 31 martie 2021, beneficiează de o bonificaţie de 10%.

Preşedinte de şedinţă,
BENEDEK JOZSEF
Secretar general,
BARABÁS RÉKA

