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R O M Â N I A 

CONSILIUL LOCAL ROSEȚI 

     JUDETUL CĂLĂRAȘI                                                                           COMUNA ROSEȚI 

Cod 917210, comuna ROSETI, judeţul Călăraşi                                                                               cod fiscal: 4294146 

Telefon: 0242344022/Fax: 0242344017                                                                   e-mail: primariaroseti@yahoo.com 

 

 
 

 Primarul comunei Roseți-Nicolae Râjnoveanu, 

 Având în vedere: 

-prevederile art.491 din Legea nr. 227/2015-Codul fiscal, cu modificările si completarile ulterioare; 

-prevederile H.G.R nr. 1/06.01.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227 

privind Codul fiscal-Titlul IX, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-prevederile HCL nr. 33/27.04.2017 privind stabilirea de cote adiționale la impozitele și taxele locale 

aplicabile începând cu 01.01.2018,  

-prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 şi art. 761 

alin. (2) şi (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată, 

-ținând cont de rata inflației publicată pe site-ul oficial al Ministerului Finanțelor, Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației, respectiv 2,6%, 

Analizând: 

 -raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Roseţi,  

înregistrat sub nr.1827/01.03.2021,  

-referatul de aprobare nr. 1828/01.03.2021 cu privire la proiectul de hotărâre inițiat, 

În temeiul prevederilor art. 87, art. 129 alin.(2) lit.b) corelat cu alin.4 lit.c), art.136 alin.(1), (8), art. 

139 alin.(3) lit.c)  din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările 

ulterioare, 

Solicit Consiliului Local Roseti, să  analizeze prezentul proiect de hotărâre 

şi să delibereze cu privire la: 

 

Art. 1._ a)  Se aprobă indexarea cu 2,6 % a impozitelor si taxelor locale aplicabile persoanelor fizice și  

persoanelor juridice  ce dețin imobile pe raza comunei Roseți,  începând  cu 01.01.2022. 

                b)  Cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor şi taxelor locale, taxele speciale şi amenzile, 

indexate cu rata inflației de 2,6 % se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2._  Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Roseți prin  

intermediul aparatului de specialitate.  

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Roseţi, în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei Roseți, Instituției  prefectului judeţului Călăraşi şi se aduce la 

cunoştinţă publică prin afişare la sediul instituției în spaţiul accesibil publicului, precum şi pe pagina de 

internet www.comunaroseti.ro.  

 

     
                  INIŢIATOR PROIECT                                                       AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

            PRIMARUL COMUNEI ROSEȚI                                          Secretar general al comunei Roseți  

                Nicolae RÂJNOVEANU                                                                     Lavinia TĂNASE  

 PROIECT de HOTĂRÂRE nr. 1868/ 01.03.2021 

privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale,  

pentru anul 2022 

 

 

 

http://www.comunaroseti.ro/
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REFERAT DE APROBARE 

                                     la proiectul de hotărâre privind indexare cu rata inflației 
                                          a impozitelor și  taxelor locale pentru anul 2022 

 

În conformitate cu prevederile art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și 

completările ulterioare este legal, necesar și oportun a se iniția proiect de hotărâre cu privire la aprobarea impozitelor 

și taxelor locale aplicabile începând cu anul 2022, indexate cu rata inflației comunicată pe site-ul oficial al Ministerului 

Finanțelor și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, respectiv 2,6%. 
Art. 491. 

[{*}] (1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza 
unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de 

rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor şi Ministerului Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice şi Administraţiei. (denumiri înlocuite prin art. 12 lit. a) şi b) din O.U.G. nr. 212/2020, în vigoare de la 29 
decembrie 2020) 
[{*}] (11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sumele prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin. (5) şi (6) se indexează 

anual în funcţie de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an şi publicată în 

Jurnalul Uniunii Europene şi de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă 
pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro şi nivelurile minime, exprimate în euro, prevăzute în 

Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile 

oficiale ale Ministerului Finanţelor şi Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. (denumiri înlocuite prin 
art. 12 lit. a) şi b) din O.U.G. nr. 212/2020, în vigoare de la 29 decembrie 2020) 
[{*}] (2) Sumele indexate conform alin. (1) şi (11) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul fiscal următor. La 

nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti. (alineat modificat prin art. I 

pct. 216 din Legea nr. 296/2020, în vigoare de la 24 decembrie 2020)  

(3) Dacă hotărârea consiliului local nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exerciţiului bugetar, în anul 
fiscal următor, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe 

baza unei anumite sume în lei ori se determină prin aplicarea unei cote procentuale, se aplică de către compartimentul de resort din 

aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevăzute de prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. (1). 
(alineat introdus prin art. 66 pct. 28 din O.U.G. nr. 114/2018, în vigoare de la 29 decembrie 2018). 
 La finalul anului 2021 se va iniția proiect de hotărâre prin care se vor stabili nivelurile impozitului pentru 

autovehiculele de transport marfă cu masa  totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone precum și pentru 

combinații de autovehicule de transport marfă cu masa  totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone  în 

vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 491 alin.1 indice 1 din Codul Fiscal. 
 Prezentul referat de aprobare însoțește proiectul de hotărâre inițiat în acest sens ce va fi supus dezbaterii și 

deliberării de către Consiliul Local al comunei Roseți. 
 

 PRIMARULCOMUNEI ROSEȚI 
Nicolae RÂJNOVEANU 



 
ROMÂNIA 

COMUNA ROSEȚI, JUD. CĂLĂRAȘI                                                COD FISCAL:4294146    

TEL/FAX:0242344022/0242344017                                E-MAIL:primariaroseti@yahoo.com 

Nr.1827/01.03.2021 

 

 

REFERAT 

 

 

 Subsemnata Dragomir Maria inspector in cadrul 

compartimentului Resurse Umane- Buget, in conformitate cu art 

491 alin (1) si alin (2) din Legea 227/ 08.09.2015 privind Codul 

fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, propun initierea 

unui proiect de hotarire in vederea  aprobarii  impozitelor si taxelor  

locale  aplicabile in anul  2022. 

Redau mai jos prezentul articol din legea 227/ 2015: 

 

Indexarea impozitelor şi taxelor locale  

Art. 491. 

(1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care 

constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza 

unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, 

până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont 

de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-

urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a 

consiliului local şi se aplică în anul fiscal următor. La nivelul 

municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti.  

   

 



   Anexez la prezenta urmatoarele  situatii in vederea analizei , 

dezbaterii si aprobarii de catre Consiliul Local Roseti: 

-comunicare rata inflatie de pe site-urile oficiale ale Ministerului 

Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice. 

-situatie privind impozite si taxe locale indexate cu  2.6%- 

reprezentind rata inflatiei  publicata de Ministerul Finantelor  

Publice  şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice. 

-titlul IX si X din legea 227/ 08.09.2015 specifice impozitelor si 

taxelor locale in vederea analizei, dezbaterii si aprobarii de catre 

Consiliul Local Roseti. 

 

 

 

                                                                       Semnatura, 

                                                                        Dragomir Maria  
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T A B L O U L 
cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor si taxelor locale, taxele speciale si amenzile care se stabilesc, se actualizează 

sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Comunei Roseti,  
în limitele si în conditiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  

I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ➢ Titlul IX – Impozite si taxe locale 

CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI 

Art. 457 alin. (1) COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2021 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

0,1% 0,1% 

Art. 457 alin. (2)                                                                                                                                                                                                         - lei/m² - 

 
 
 

Tipul clădirii 
 

VALORILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2021 

VALORILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

Valoarea impozabilă Valoarea impozabilă 

Cu instalații de apă, 
canalizare, electrice și 

încălzire (condiții 
cumulative) 

Fără instalații de apă, 
canalizare, electricitate 

sau încălzire 

Cu instalații de apă, 
canalizare, electrice și 

încălzire (condiții 
cumulative) 

Fără instalații de apă, 
canalizare, electricitate 

sau încălzire 

A. Clădiri cu  cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din 
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui 
tratament termic și/sau chimic 

 
1210 

 
727 

 
1242 

 
746 

B. Clădiri cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din 
cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic și/sau chimic  

 
362 

 
243 

 
372 

 
250 

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

 
242 

 
213 

 
249 

 
219 

D. Clădire-anexă cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din 
cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic și/sau chimic   

 
152 

 
91 

 
156 

 
94 

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

75% din suma 
care s-ar aplica 

cladirii 

75% din suma 
care s-ar aplica 

cladirii 

75% din suma 
care s-ar aplica 

cladirii 

75% din suma 
care s-ar aplica 

cladirii 

ANEXA 
la Hotărârea Consiliului Local nr.  

privind stabilirea  impozitelor si taxele locale, precum si a taxelor speciale,  indexate cu 
rarta inflatiei de 2.6% ,pentru anul 2022 
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F. . In cazul contribuabilului care detine la aceiasi adresa incaperi 
amplasate la subsol, demisol si/sau la mansarda, utilizate in alte 
scopuri decit cel de locuinta, in oricare din tipurile de cladiri 
prevazute la lit A-D 

50% din suma 
care s-ar aplica 

cladirii 

50% din suma 
care s-ar aplica 

cladirii 

50% din suma 
care s-ar aplica 

cladirii 

50% din suma 
care s-ar aplica 

cladirii 

Art. 457 alin. (6) 

 NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 
2021 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022 

Zona  in cadrul 
localitatii 

Rangul localitatii Rangul localitatii 

0 I II III IV V 0 I II III IV V 

A 2,60 2,50 2,40 2,30 1,10 1,05     1,10  

B 2,50 2,40 2,30 2,20 1,05 1,00     1,05  

C 2,40 2,30 2,20 2,10 1,00 0,95     1,00  

D 2,30 2,20 2,10 2,00 0,95 0,90     0,95  

 COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2021 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022 

Art. 458 alin. (1)                                    0,2% 0,2%  

Art. 460 alin. (1)                                    0,2% 0,2% 

Art. 460 alin. (2)                                    1,3% 1,3%  

Art. 462 alin. (2)                                    10% 10% 

 
 
 
 

CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN 

Art. 465 alin. (2)                                                                                                                                                                                                      - lei/ha - 
Zona în 
cadrul 

localității 
 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2021 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 20212 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități 

0 I II III IV V 0 I II III IV V 

A 
8.282 - 
20.706 

6.878 -
17.194 

6.042 -
15.106 

5.236 -
13.090 

711 -
1.788 

569 -
1.422 

 

    1105  

B 
6.878 - 
17.194 

5.199 -
12.998 

4.215 -
10.538 

3.558 -
8.894 

569 -
1.422 

427 -
1.068 

 

    881  

C 
5.199 -
12.998 

3.558 -
8.894 

2.668-
6.670 

1.690 -
4.226 

427 -
1.068 

284 - 
710 

 

    665  
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D 
3.558 -
8.894 

1.690 -
4.226 

1.410-
3.526 

984 -
2.439 

278 -  
696 

142 - 
 356  

 
 

    435  

 Art. 465 alin. (4)                                                                                                                                                                                                      - lei/ha - 

Nr. 
crt. 

                        Zona 
 
Categoria  
de  folosință 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2021 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

A B C D A B C D 

1 Teren arabil 33 25 23 19 34 26 24 20 

2 Pășune 25 23 19 16 26 24 20 17 

3 Fâneață 25 23 19 16 26 24 20 17 

4 Vie 56 44 33 23 58 46 34 24 

5 Livadă 64 56 44 33 66 58 46 34 

6 Pădure sau alt teren 
cu vegetație forestieră 

33 24 23 19 34 25 24 20 

7 Teren cu ape 19 16 9 0 20 17 10 0 

8 Drumuri și căi ferate 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Neproductiv 0 0 0 0 0 0 0 0 

Art. 465 alin. (5) 

 NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 
2021 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022 
rang IV 

Rangul localitatii Coeficientul de corectie Coeficientul de corectie 

0 8,00  

I 5,00  

II 4,00  

III 3,00  

IV 1,10 1,10 

V 1,00  

Art. 465 alin. (7)                                                                                                                                                                - lei/ha - 
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Categoria de folosință 

NIVELURILE  STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL  

PENTRU ANUL 2021 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 

1 Teren cu construcții 38 39 

2 Teren arabil 61 63 

3 Pășune 33 34 

4 Fâneață 33 34 

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 66 68 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0 

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 67 69 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 0 

7 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1 20 21 

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție 0 0 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 7 8 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 42 43 

9 Drumuri și căi ferate 0 0 

10 Teren neproductiv 0 0 

Art. 467 alin. (2)                                    
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2021 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022 

10% 10% 

 

CAPITOLUL IV  -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

Art. 470 alin. (2)       

Nr. 
crt. Mijloace de transport cu tracțiune mecanică 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2021 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2022 

Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta 

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta) 

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea 
cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv 

8 9 

2 Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 
1.600 cm3 

9 10 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 
inclusiv 

20 21 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 
inclusiv 

79 81 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3 
inclusiv 

159 164 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 320 329 
7 Autobuze, autocare, microbuze 26 27 
8 Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată 

de până la 12 tone, inclusiv 
32 33 
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9 Tractoare înmatriculate 19 20 

II. Vehicule înregistrate 

 NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2021 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2022 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică - lei/200 cm3 -* - lei/200 cm3 -* 

1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 4 5 

1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 6 7 

2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidențiată 165 lei/an 170 lei/an 

 * grupa de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta 

Art. 470 alin. (3) 
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2021 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022 

50%  50% 

 

Art. 470 alin. (5)       

 
 

Numărul de axe și greutatea brută încărcată 
maximă admisă  

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  
PENTRU ANUL 2021 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2022 

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 

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

pneumatică sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

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

pneumatică sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

I două axe 

 1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 157 0 161 

 2 Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 157 434 161 446 

 3 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 434 610 446 626 

 4 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 610 1384 626 1420 

 5 Masa de cel puțin 18 tone 610 1384 626 1420 

II 3 axe 

 1 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 157 273 161 280 

 2 Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 273 561 280 576 

 3 Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 561 728 576 747 

 4 Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 728 1122 747 1152 

 5 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1122 1742 1152 1788 

 6 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1122 1742 1152 1788 

 7 Masa de cel puțin 26 tone 1122 1742 1152 1788 

III 4 axe 

 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 728 737 747 757 

 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 737 1151 757 1181 

 3 Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1151 1827 1181 1875 

 4 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1827 2711 1875 2782 



 6 

 5 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1827 2711 1875 2782 

 6 Masa de cel puțin 32 tone 1827 2711 1875 2782 

 

Art. 470 alin. (6)       

Numărul de axe și greutatea brută încărcată 
maximă admisă 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  
PENTRU ANUL 2021 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2022 

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 

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

echivalentele recunoscute 

alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

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

echivalentele recunoscute, 
majorate 

alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare, 

majorate 

I 2 + 1 axe 
 1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0 
 2 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0 
 3 Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 71 0 73 
 4 Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 71 162 73 167 
 5 Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 162 379 167 389 
 6 Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 379 490 389 503 
 7 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 490 883 503 906 
 8 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 883 1550 906 1591 
 9 Masa de cel puțin 28 tone 883 1550 906 1591 
II 2 + 2 axe 
 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 152 353 156 363 
 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 353 581 363 597 
 3 Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 581 852 597 875 
 4 Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 852 1030 875 1057 
 5 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1030 1692 1057 1736 
 6 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1692 2347 1736 2408 
 7 Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2347 3563 2408 3656 
 8 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2347 3563 2408 3656 
 9 Masa de cel puțin 38 tone 2347 3563 2408 3656 
III 2 + 3 axe 
 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1868 2600 1917 2668 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2600 3533 2668 3625 
 3 Masa de cel puțin 40 tone 2600 3533 2668 3625 
IV 3 + 2 axe 
 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1650 2292 1693 2352 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2292 3170 2352 3252 
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 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3170 4690 3252 4812 
 4 Masa de cel puțin 44 tone 3170 4690 3252 4812 
V 3 + 3 axe 
 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 938 1136 963 1166 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1136 1697 1166 1742 
 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1697 2701 1742 2772 
 4 Masa de cel puțin 44 tone 1697 2701 1742 2772 

 

Art. 470  alin. (7)                                                       Remorci, semiremorci sau rulote 

 
Masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE  STABILITE  
PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2021 

NIVELURILE STABILITE  
DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

Impozit - lei - Impozit - lei - 
a. Până la 1 tonă, inclusiv    9 10 
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 37 38 
c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone  57 59 
d. Peste 5 tone 71 73 

Art. 470 alin. (8)                                                              Mijloace de transport pe apă 
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal 23 24 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 62 64 
3. Bărci cu motor 231 237 
4. Nave de sport și agrement 1231 1263 
5. Scutere de apă 231 237 
6. Remorchere și împingătoare: X X 
a) până la 500 CP, inclusiv 614 630 
b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv 1000 1026 
c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv 1538 1578 
d) peste 4000 CP 2461 2525 
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta 199 205 
8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale: X X 
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 199 205 
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de tone, inclusiv 308 316 
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 540 554 

Art. 472 alin. (2)                                                               
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2021 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022 

10% 10% 
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CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE  URBANISM, A AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE ȘI A 
ALTOR AVIZE ȘI AUTORIZAȚII 

Art. 474 alin. (1)    
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban    

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2021 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 (mediul rural 50% din taxa 

mediul urban) 

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism - lei - - lei - 
a) până la 150 m² inclusiv 3 4 
b) între 151 și 250 m² inclusiv 3 4 
c) între 251 și 500 m² inclusiv 4 5 
d) între 501 și 750 m² inclusiv 6 7 
e) între 751 și 1.000 m² inclusiv 7 8 
f) peste 1.000 m² 7 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 

care depășește 1.000 m2 
7 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 

care depășește 1.000 m2 
Art. 474 alin. (4) 
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism 

17 18 

Art. 474 alin. (10)   
Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări 

10 11 

Art. 474 alin. (14) 
Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, 
cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame 
situate pe căile și în spațiile publice 

8 9 

Art. 474 alin. (15) 
Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și 
branșamente 

15 16 

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

9 10 

Art. 475 alin. (1)  
Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare 

22 23 

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

88 
55 

91 
57 

Art. 475 alin. (3) lit. a) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea 
activității de alimentație publică pentru o suprafață de până la 500 m2, 
inclusiv 

660 678 

Art. 475 alin. (3) lit. b) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea 
activității de alimentație publică pentru o suprafață mai mare de 500 m2 

4401 4516 
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CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE 

Art. 477 alin. (5)  
Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate 

COTELE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2021 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

3% 3% 

Art. 478 alin. (2)  
Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2021 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

- lei/m2 sau fracțiune de m2 - - lei/m2 sau fracțiune de m2 - 

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

34 35 

b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj 
pentru reclamă și publicitate 25 26 

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE 

Art. 481 alin. (2)  
Impozitul pe spectacole 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2021 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

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 
competiție sportivă internă sau internațională 

 2%  2% 

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

CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE 

 
NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

PENTRU ANUL 2021 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 
Art. 486 alin. (4) ➢ Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe 

cale administrativă. Taxa poate fi majorată prin hotărâre a consiliului 
local, fără ca majorarea să poată depăși 50% din această valoare*. 

551 566 

Art. 486 alin. (5) ➢ Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe 
planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri. 

34 35 

Art. 489 alin. (4) 0% 0% 

Art. 489 alin. (5) 0% 0% 

 

CAPITOLUL  XI – SANCȚIUNI 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

Art. 493 
(3) Contravenția prevăzută la alin. (2)  

LIMITELE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2021 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

- lei - - lei - 

 lit. a) se sancționează cu amendă 114 118 

 lit. b) se sancționează cu amendă 326 336 
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(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 
evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la 
spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă. 

358 368 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%. ➢ ➢ ➢ 
➢ Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă 326 336 
➢ Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancționează cu amendă 1304 1338 
➢ Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 
evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la 
spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă 

1430 1468 

 
CAPITOLUL  VIII – TAXE SPECIALE 

 
 

Art. 484 
Taxe speciale 

„(2) Domeniile în care consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot adopta taxe 
speciale pentru serviciile publice locale, precum și cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.” 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 
- lei - 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 
- lei - Nr. 

crt. 
Temeiurile juridice, inclusiv hotărârile Consiliului Local prin 

care s-au instituit aceste taxe speciale 
DENUMIRILE TAXELOR SPECIALE ȘI DOMENIILE DE 

ACTIVITATE ÎN CARE S-AU INSTITUIT ACESTEA  

1. 1 
Art. 6  alin. (2) din  Ordonanța Guvernului nr. 99/2000; 
HCL nr. 38/27.11.2014 

Taxe speciale pentru eliberarea acordului privind exercitarea activității de 
comercializare în zone publice-comert stradal 

10 lei/zi/mp 11 lei/zi/mp 

2.  
Art. 9 alin. (1) Legea nr. 544/2001; 
 HCL nr. 38/27.11.2014  

Taxe speciale pentru recuperarea costurilor serviciilor de copiere a 
documentelor 

-1 leu pag. A4 
-1,2 lei pag. A3 
-0,50 lei pag A5 

-1 leu pag. A4 
-1,2 lei pag. A3 
-0,50 lei pag A5 

3.  Art. 18 din Legea nr. 333/2003;HCL nr. 9/28.02.2014 Taxe speciale pentru plata serviciilor de pază -54lei/an/gospodarie -56 lei/an/gospodarie 

4.  
Art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004;HCL 
Nr. 12/28.02.2014 

Taxe speciale pe linia protecției civile-PSI 

-3 lei/an-ptr. un imobil 
apartinand persoanei  fizice; 
-10 lei/an ptr. un punct lucru 
apartinand persoanei juridice 
 

-4 lei/an-ptr. un imobil 
apartinand persoanei  fizice; 
-11 lei/an ptr. un punct lucru 
apartinand persoanei juridice 
 

5.  
Art. 43 alin. (7) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare;HCL nr. 10/26.02.2007 

Taxe speciale pentru salubrizare 
  -5 lei/an/ gospodarie; 
-55 lei/Agenti Economici 

  -6 lei/an/ gospodarie; 
-57 lei/Agenti Economici 

6.  Prevederile  OMAI nr. 1501/2006 

- Recuperare contravalorii placutelor cu numar de inregistrare-scutere, 
motocicluri 
- Recuperare contravalorii placutelor cu numar de inregistrare-carute, 
autovehicule 

   -28lei 
  
   -62 lei 
   

   -29 lei 
  
   -64 lei 
   

7.  HCL 68/18.12.2018 Taxa pentru oficializarea casatoriilor in zilele declarate neclucratoare   -54 lei   -56 lei 

8.  HCL 68/18.12.2018 Taxa pentru oficierecasa toriei in afara sediului Primariei comunei Roseti    -163 lei    -168 lei 
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9.  HCL 68/18.12.2018 Taxa eliberare duplicate la certificatele de stare civila    -27 lei    -28 lei 

10.  HCL 68/18.12.2018 
Taxa pentru analiza/procesarea/transmiterea dosarului de transcriere in 
registrele de stare civila romane a actelor de stare civila a cetatenilor romani, 
intocmite de autoritatile straine,  in vederea emiterii avizului DCEP 

   -54 lei    -56 lei 

11.  HCL 68/18.12.2018 
Taxa pentru procesare, analiza, transmitere dosar schimbare nume si/sau 
prenume pe cale administrativa 

   -109 lei    -112 lei 

12.  HCL 68/18.12.2018 
Taxa urgenta analiza/procesare/eliberare documente emise de institutie       
 ( certificat fiscal, adeverinta APIA ) 

   -52 lei    -54 lei 

13.  HCL 68/18.12.2018 
Taxa inregistrare contract arendare teren in termen legal 
Taxa de urgenta inregistrare contract de arendare teren 

   -10 lei/contract 
   -54 lei/contract 

   -11 lei/contract 
   -56 lei/contract 

14.  HCL 68/18.12.2018 Taxa viza atestat de producator    -109 lei/an    -112 lei/an 

15.  HCL 8/30.01.2020 

Taxa inchiriere ambele saloane Camin Cultural inclusiv obiecte de inventar 
pentru evenimente 
Taxa pentru inchirierea unui singur salon Camin Cultural incluviv obiecte 
inventar pentru evenimente 

   -519 lei/zi 
 
   -311 lei/zi 
 

   -533 lei/zi 
 
   -320 lei/zi 
 

16.  HCL 22/26.03.2020 Taxa speciala salubrizare PF -6 lei/luna/persoana -7 lei/luna/persoana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


