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HOTĂRÂREA NR. 86 / 2020 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale,  

precum și taxelor speciale pentru anul fiscal 2021 

 

 

Consiliul Local al comunei Sândominic, întrunit la şedinţa ordinară din data de 22 

decembrie 2020, convocat prin Dispoziţia nr 211/2020, emisă de primarul comunei 

Sândominic, judeţul Harghita; 

 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 4566/2020 al primarului comunei Sândominic, 

raportul de specialitate nr. 4567/2020 prezentată de d-na consilier Bálint Anna-Mária din 

cadrul Biroului financiar-contabil, resurse umane, impozite și taxe locale, precum şi 

raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

 

Văzând anunţul afişat la sediul Primăriei comunei Sândominic referitor la respectarea 

prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată; 
 

Cu respectarea prevederilor art.4 și art.9 pct.3 din Cartea europeană a autonomiei locale, 

adoptată la Strassbourg la 15 octombrie 1985 şi rectificată prin Legea nr.199/1997; 

 

În conformitate cu prevederile: 

 art.56, art.120 alin.(1), art.121 alin.(1) și (2) și art.139 alin. (2) din Constituția 

României, republicată; 

 art.7 alin. (2) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 art.5 alin (1) lit. a) și alin.(2), art.16 alin. (2), art.20 alin. (1) lit.b, art.27 și art. 30 

din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 art.1, art.2 alin. (1) lit.h, precum și pe cele ale Titlului IX din Legea nr.227/2015 

privind CODUL FISCAL, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotararea 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal; 

 OUG nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare; 
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 art.5 alin. (2) lit.k, art.26 alin.(1) lit.b și c, alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din Legea 

serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006, republicată; 

 Legii nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată; 
 

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 29 / 2020 privind indexarea impozitelor 

și taxelor locale pentru anul fiscal 2021; 

 

Văzând Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare încheiat cu 

S.C. RDE HURON S.R.L. Miercurea-Ciuc nr. 65/18.12.2018, HCL nr.74/2018 privind 

aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizarea al comunei 

Sândominic și HCL nr. 18 / 2020 privind modificarea tarifelor și taxelor pentru 

activitatea de salubrizare de pe raza unității administrativ-teritorială Comuna 

SÂNDOMINIC; 
 

Luând în considerare prevederile art.2 din Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului 

de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu 

modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr.2/1968 privind 

organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările și completările 

ulterioare, referitoare la componența unităților administrativ-teritoriale, ierarhizarea 

localităților la nivelul comunei Sândominic este următoarea: rangul IV, precum și 

condițiile locale specifice zonei; 

 

Cu respectarea prevederilor art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională 

în administraţia publică; 
 

Analizând Planul Urbanistic General al comunei Sândominic, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local Sândominic nr. 11 / 2003, prelungit prin HCL nr.45/2016, actualizat 

prin HCL 69/2018; 

 

Ținând cont de scopul asigurării autonomiei locale care are la bază dreptul autorităților 

deliberative ale autorității administrației publice locale să instituie și să perceapă 

impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru finanțarea 

activităților stabilite în competența acestora; 

 

În temeiul art.87 alin. (3), art.129 alin. (2) lit. ”b”, alin. (4) lit. ”c”, art.139 alin. (3) lit. 

”c” și art.196 alin. (1) lit. ”a” din din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art.1. Impozitele şi taxele locale, precum și taxele speciale pentru anul fiscal 2021, se 

stabilesc, conform Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, după cum urmează: 

- nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele 

şi taxele locale pentru anul 2021, care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

- cota prevăzută la art.457 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 

(impozit ptr. clădiri rezidențiale și clădiri anexe în cazul persoanelor fizice), 

se stabileşte la 0,1% 

- cota prevăzută la art.458 alin. (1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 

(impozit ptr. clădirile nerezidențiale în cazul persoanelor fizice) se stabileşte la 

0,2 %  

- cota prevăzută la art.460 alin. (1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 

(impozit ptr. clădirile rezidențiale în cazul persoanelor juridice) se stabileşte la 

0,1 % 

- cota prevăzută la art.460 alin. (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 

(impozit ptr. clădirile nerezidențiale în cazul persoanelor juridice) se stabileşte 

la 0,5 %   

- cota prevăzută la art.477 alin. (5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 

(taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate) se stabileşte la  3 %   

- cota prevăzută la art.481 alin. (2) lit. ”a” din Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, (impozitul în cazul unui spectacol 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) se stabileşte la 0%   

- cota prevăzută la art. 481 alin. (2) lit. ”b” din Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, (impozitul în cazul oricărei manifestări artistice altele decât cele 

enumerate la lit.a) se stabileşte la 0%   

- cota prevăzută la art.489 alin. (4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 

(impozitul pe teren nelucrat timp de 2 ani consecutiv) se stabileşte la 200 % 

-  cota prevăzută la art.489 alin. (5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 

(impozitul pe clădiri și terenuri neîngrijite situate în intravilan ) se stabileşte 

la 200% 

 

Art.2. Bonificaţia acordată ptr. plata cu anticipație a unor impozite, datorat pentru 

întregul an de către persoanele fizice și juridice până la data de 31 martie 2021, 

prevăzută la art.462 alin.(2), art.467 alin.(2) şi art.472 alin.(2) se stabileşte, după cum 

urmează: 

          a) în cazul impozitului pe clădiri       10% 

 b) în cazul impozitului pe teren                 10% 

 c) în cazul impozitului asupra mijloacelor de transport    10% 
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Art.3. Se aprobă - Anexa nr.1 – tabloul care cuprinde valorile impozabile, impozitele şi 

taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile pentru anul fiscal 

2021. 
 

Art.4. Se aprobă -Anexa nr.2 – tabloul care cuprinde  nivelurile taxelor judiciare de 

timbru, prevăzute de Ordonanța de urgență nr. 80/2013 privind taxele judiciare de 

timbru, cu modificările și completările ulterioare; 

 

Art.5. (1) Scutirile și facilitățile fiscale se acordă în cazurile prevăzute la art.456 alin.2 

lit. ”c”, art.464 alin. 2 lit. ”d”, lit. ”g” și lit. ”n” și art. 469 alin. (2) din Legea nr.227/2015 

privind Codul fiscal. 

(2) În cazul mijloacelor de transport hibride impozitul se reduce cu 100% conform art. 

470 alin. (3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

 

Art.6. Se aprobă Regulamentul privind procedura instituirii şi perceperii taxelor 

care fac parte din categoria ”Alte taxe şi tarife locale” conform anexei nr.3. 

 

Art.7. Se aprobă Regulamentul cu privire la procedura privind înregistrarea, 

evidența și radierea vehiculelor pe raza comunei Sândominic, care nu se supun 

înmatriculării conform anexei nr.4. 

 

Art.8. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 

Sândominic, d-l Karda Róbert, precum şi Biroul financiar-contabil, resurse umane, 

impozite și taxe locale. 

 

Art.9. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general, în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei Sândominic și Instituţiei Prefectului judeţului 

Harghita în vederea verificării legalităţii, şi se va aduce la cunoștință publică prin afişare  

la sediul Primăriei comunei Sândominic într-un loc accesibil de către comunitatea locală, 

precum și pe pagina de internet al comunei Sândominic. 

 

Sândominic, la 22 decembrie 2020 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate,           

             Albert Alfonz-Pál                            Secretar general al comunei Sândominic, 

         Both Kinga-Zsuzsánna 
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T A B L O U L 

cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile  
care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al COMUNEI SÂNDOMINIC  

în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal pentru anul fiscal 2021 

 

 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  Titlul IX – Impozite și taxe locale 

CAPITOLUL  I –  IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI 
Art. 457 alin. (1) COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL  COTA STABILITĂ DE  CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 

0,08% - 0,2% 0,1% 
Art. 457 alin. (2)                                                                                                                                                                                                         - lei/m² - 

 
 
 

Tipul clădirii 
 

VALORILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  VALORILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 INDEXATE CU RATA 

INFLAȚIEI 1,3%, 4,6% ȘI 3,8% 
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. Clădire 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 

 
1.100 

 
660 

 
1.100 

 
660 

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

 
330 

 
220 

 
330 

 
220 

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 

 
220 

 
192 

 
220 

 
192 

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

 
138 

 
82 

 
138 

 
82 

ANEXA NR.1 

la  Hotărârea Consiliului Local NR. 86/22.12.2020 privind stabilirea impozitelor și 

taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul fiscal  anul 2021 
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E. în cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă 
încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă, 
utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri 
prevăzute la lit. A - D 

75% din suma  
care  s-ar 

 aplica clădirii 

75% din suma  
care  s-ar 

 aplica clădirii 

75% din suma  
care  s-ar 

 aplica clădirii 

75% din suma  
care  s-ar 

 aplica clădirii  

F. în cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă 
încăperi amplasate la subsol, la demisol și/sau la mansardă, 
utilizate în alte scopuri decît cel de locuință, în oricare dintre 
tipurile de clădiri prevăzute la lit. A - D 

50% din suma  
care  s-ar 

 aplica clădirii 

50% din suma  
care  s-ar 

 aplica clădirii 

50% din suma  
care  s-ar 

 aplica clădirii 

50% din suma  
care  s-ar 

 aplica clădirii 

 
Art. 457 alin. (6)  Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcție de rangul localității și zona în care este amplasată clădirea, prin înmulțirea 

valorii determinate conform alin. (2) - (5) cu coeficientul de corecție corespunzător, prevăzut în tabelul următor: 

Zona în cadrul localității Rangul localității 

 IV 

A 1.10 
 

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

Art. 458 alin. (1)                                    0,2% - 1,3% 0,2% 
Art. 458 alin. (3)            0,4% 0,4% 
Art. 460 alin. (1)                                    0,08% - 0,2% 0,1% 
Art. 460 alin. (2)                                    0,2% - 1,3% 0,5% 

 
Art. 462 alin. (2)                                    0% - 10%                   10% 

 
 

 
CAPITOLUL  II  -  IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN 

 
 
                IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - TERENURI CU CONSTRUCȚII  
Art. 465 alin. (2)                 
                                                                                                                                                                            - lei/ha - 

Zona în 
cadrul 

localității 
 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL   

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de 
localități 

Nivelul impozitului/taxei stabilit de CL, pe ranguri de localități pentru anul 2021 indexat cu rata inflației 
1,3% ,4,6% și 3,8% 

lei/ha 

IV IV 

A 782 -1.966 951 
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IMPOZITUL / TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN 

- ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINȚĂ DECÂT CEA DE  
TERENURI CU CONSTRUCȚII 

Art. 465 alin. (4)             
                                                                                                                                                                                          

- lei/ha - 

 
NIVELUL IMPOZITULUI/TAXEI PE TERENURILE 

AMPLASATE ÎN INTRAVILAN- ORICE ALTĂ 
CATEGORIE DE FOLOSINȚĂ DECÂT CEA DE  

TERENURI CU CONSTRUCȚII, 
 

Nr. 
crt. 

                        Zona 
 
Categoria  
de  folosință 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 INDEXATE CU RATA INFLAȚIEI 1,3%, 4,6% ȘI 3,8% 

A A 

1 Teren arabil 30 30 

2 Pășune 23 23 

3 Fâneață 23 23 

4 Vie 51 51 

5 Livadă 58 58 

6 Pădure sau alt teren 
cu vegetație forestieră 

30 30 

7 Teren cu ape 17 17 

8 Drumuri și căi ferate 0 0 

9 Neproductiv 0 0 
Art. 465 alin. (5) 

 Suma stabilită prin Codul fiscal, conform art 465 alin. (4) se înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut în următorul tabel: 
 

Rangul localității Coeficient de corecție teren 
IV 1.10 
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Art. 465 alin. (7)  IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN ( lei/ha)    
În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma 
corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulțită cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6): 
                                                                                                                                                                                                 - lei/ha - 
         

Categoria de folosință 
NIVELURILE  

STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL  

 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL 

PENTRU ANUL 2020 INDEXATE CU RATA 
INFLAȚIEI 1,3% ȘI 4,6% 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL PENTRU ANUL 2021 INDEXATE CU 

RATA INFLAȚIEI 1,3%, 4,6% ȘI 3,8% 

1 Teren cu construcții 24 - 33 27 27 

2 Teren arabil 47 - 55 51 51 
3 Pășune 22 – 30 29 29 
4 Fâneață 22 - 30 26 26 
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la 

nr. crt. 5.1 

53 - 61 51 53 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0 0 
6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută 

la nr. crt. 6.1 

53 - 62 51 53 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 0 0 
7 Pădure sau alt teren cu vegetație 

forestieră, cu excepția celui prevăzut la 
nr. crt. 7.1 

8 - 18 10 10 

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

0 0 0 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu 
amenajări piscicole 

1 - 6 6 6 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 28 - 37 36 36 
9 Drumuri și căi ferate 0 0 0 

10 Teren neproductiv 0 0 0 

Art. 467 alin. (2)                                    

COTA STABILITĂ PRIN CODUL FISCAL  COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021 

0-10% 10°% 

 
 
 
 
 
 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_227_2015.htm#A457
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CAPITOLUL III  -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

 
 
Art. 470 alin. (2)       

Nr. 
crt. Mijloace de transport cu tracțiune mecanică 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2021 INDEXATE CU RATA 

INFLAȚIEI 1,3%, 4,6% ȘI 3,8% 

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

I. Vehicule înmatriculate (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 cm

3
, inclusiv 

8 8 
 

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

3 
9 9 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm
3
 și 2.000 cm

3
 

inclusiv 
20 20 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm
3
 și 2.600 cm

3
 

inclusiv 
79 79 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm
3
 și 3.000 cm

3
 

inclusiv 
159 159 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm
3 320 320 

7 Autobuze, autocare, microbuze 26 26 
8 Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată 

de până la 12 tone, inclusiv 
32 32 

9 Tractoare înmatriculate 20 20 

  

II. Vehicule înregistrate   
NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  

 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 2021 INDEXATE CU RATA 
INFLAȚIEI 1,3%, 4,6% ȘI 3,8% 

 

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

1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 2-4 3 

1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 4-6 5 

2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidențiată 55-165 lei/an 74 lei/an» 

 * grupa de 200 cm
3
 sau fracțiune din aceasta 
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Art. 470 alin. (3) 
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL  COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021 

50%-100% 100% 
Art. 470 alin. (4): În cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective. 

 

 
Art. 470 alin. (5) Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

 
 

 
Numărul de axe și greutatea brută încărcată 

maximă admisă  

 
NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 2021 INDEXATE CU RATA INFLAȚIEI 1,3%, 
4,6% ȘI 3,8% 

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 0 157 

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

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

 4 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 610 1.383 610 1.383 

 5 Masa de cel puțin 18 tone 610 1.383 610 1.383 

II 3 axe   

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

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

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

 4 Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 728 1.120 728 1.120 

 5 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1.120 1.742 1.120 1.742 

 6 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1.120 1.742 1.120 1.742 

 7 Masa de cel puțin 26 tone 1.120 1.742 1.120 1.742 

III 4 axe   

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

 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 737 1.151 737 1.151 

 3 Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1.151 1.827 1.151 1.827 

 4 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1.827 2.710 1.827 2.710 

 5 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1.827 2.710 1.827 2.710 

 6 Masa de cel puțin 32 tone 1.827 2.710 1.827 2.710 
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Art. 470 alin. (6) Combinații de autovehicule ( autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masă totală maximă 
autorizată egală sau mai mare de 12 tone - lei        

Numărul de axe și greutatea brută încărcată 
maximă admisă 

 
NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 2021 INDEXATE CU RATA INFLAȚIEI 1,3, 
4,6% ȘI 3,8% 

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 71 
 4 Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 71 162 71 162 
 5 Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 162 379 162 379 
 6 Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 379 490 379 490 
 7 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 490 882 490 882 
 8 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 882 1.549 882 1.549 
 9 Masa de cel puțin 28 tone 882 1.549 882 1.549 
II 2 + 2 axe 2 + 2 axe 
 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 152 353 152 353 
 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 353 581 353 581 
 3 Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 581 852 581 852 
 4 Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 852 1.030 852 1030 
 5 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1.030 1.691 1030 1.691 
 6 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1.691 2.346 1691 2.346 
 7 Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2.346 3.562 2.346 3.562 
 8 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2.346 3.562 2.346 3.562 
 9 Masa de cel puțin 38 tone 2.346 3.562 2.346 3.562 
III 2 + 3 axe 2 + 3 axe 
 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.867 2.599 1.867 2.599 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.599 3.532 2.599 3.532 
 3 Masa de cel puțin 40 tone 2.599 3.532 2.599 3.532 
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IV 3 + 2 axe 3 + 2 axe 
 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.650 2.291 1.650 2.291 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.291 3.168 2.291 3.168 
 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3.168 4.688 3.168 4.688 
 4 Masa de cel puțin 44 tone 3.168 4.688 3.168 4.688 
V 3 + 3 axe 3 + 3 axe 
 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 938 1.133 938 1.133 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1.133 1.696 1.133 1.696 
 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1.696 2.699 1.696 2.699 
 4 Masa de cel puțin 44 tone 1.696 2.699 

 
1.696 2.699 

 
 
 

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

 
 

Masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE STABILITE  
PRIN CODUL FISCAL 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 2021 INDEXATE 
CU RATA INFLAȚIEI 1,3%, 4,6% ȘI 

3,8% 

 
Impozit - lei - Impozit - lei - 

a. Până la 1 tonă, inclusiv    9 9 
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 37 37 
c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone  57 57 
d. Peste 5 tone 71 71 
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Art. 470 alin. (8)                                      Mijloace de transport pe apă 
 

 

Masa totală maximă autorizată NIVELURILE STABILITE  
PRIN CODUL FISCAL 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 

2021 INDEXATE CU RATA 
INFLAȚIEI 1,3%, 4,6% ȘI 3,8% 

 
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal 23 23 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 62 62 
3. Bărci cu motor 231 231 
4. Nave de sport și agrement                   0-1.231                      1.231 
5. Scutere de apă                   231                   231 
6. Remorchere și împingătoare:                         X                         X 
a) până la 500 CP, inclusiv 614 614 
b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv 1.000 1.000 
c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv 1.537 1.537 
d) peste 4000 CP 2.460 2.460 
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta 199 199 
8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale:                         X                         X 
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 199 199 
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de tone, inclusiv 308 308 
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 539 539 

 
Art. 472 alin. (2)                                                               

 
COTA STABILITĂ DE CODUL FISCAL 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021 

0-10% 10% 
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CAPITOLUL IV – 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 

TAXA PENTRU ELIBERAREA 
CERTIFICATULUI DE URBANISM 
IN MEDIUL URBAN INDEXAT CU 
RATA INFLAȚIEI 1,3%,I 4,6% ȘI 

3,8% 

 
TAXA PENTRU ELIBERAREA 

CERTIFICATULUI DE URBANISM IN 
MEDIUL RURAL STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2021 INDEXAT CU 

RATA INFLAȚIEI 1,3%, 4,6% ȘI 3,8% 
Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism - lei - - lei - - lei - 
a) până la 150 m² inclusiv 5 - 6 6 3 
b) între 151 și 250 m² inclusiv 6 - 7 7 4 
c) între 251 și 500 m² inclusiv 7 - 9 9 5 
d) între 501 și 750 m² inclusiv 9 - 13 13 7 
e) între 751 și 1.000 m² inclusiv 13 - 16 16 8 
f) peste 1.000 m² 16 + 0,01 lei/m2, pentru 

fiecare m2 care depășește 
1.000 m2 

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

1.000 m2 

8 + 0,01 lei/m2, pentru 
fiecare m2 care depășește 

1.000 m2 

 
*Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din taxa stabilită conform tabelului. 
 

 NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL PENTRU ANUL 2021 INDEXATE CU 

RATA INFLAȚIEI 1,3%, 4,6% ȘI 3,8% 

Art. 474 alin. (4) 
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism 

până la 17 lei pentru fiecare mp 
afectat 

16 lei pentru fiecare mp afectat 

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

până la 17 lei pentru fiecare mp 
afectat 

16 lei pentru fiecare mp afectat 

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 

până la 8 lei pentru fiecare mp 
afectat 

8 lei pentru fiecare mp afectat 

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

până la 15 lei pentru fiecare racord 15 lei pentru fiecare racord 

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

până la 9 lei 9 lei 

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

până la 22 lei 21 lei 
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Art. 475 alin. (2)   
Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru 
eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 

până la 88 lei 55 

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 m

2
, 

inclusiv 

până la 4.399 lei 220 

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 m

2 
până la 8.799 lei 440 

 

 
CAPITOLUL V – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE 

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

 
COTELE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

 

 
COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 
1%  - 3% 3% 

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

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 INDEXATE CU RATA 

INFLAȚIEI 1,3%, 4,6% ȘI 3,8% 
- lei/m

2
 sau fracțiune de m

2 
- - lei/m

2
 sau fracțiune de m

2 
- 

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

0 - 34 31 

b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj 
pentru reclamă și publicitate 0 - 25 24 

 
CAPITOLUL VI - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE 

 
Art. 481 alin. (2)  
Impozitul pe spectacole 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

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 

0% - 2% 

 
0% 

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

0% - 5% 

 
0% 
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CAPITOLUL VII – TAXE SPECIALE 

 

Art. 484 

Taxe speciale 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 INDEXATE CU RATA INFLAȚIEI 1,3%, 4,6% ȘI 3,8% 

Taxa specială pentru recuperarea costurilor seviciilor 
de copiere a documentelor 

1 lei 

Taxa specială pentru recuperarea contravalorii 
plăcuțelor cu numar de înregistrare 

50 lei 

Taxa specială pentru recuperarea contravalorii 
carnetului de comercializare a produselor din sectorul 
agricol 

32 lei 

 
Taxe și tarife speciale pentru SERVICIUL DE SALUBRIZARE conform HCL nr. 74/2018 privind aprobarea 

 contractului de delegarea gestiunii serviciului de salubrizare al comunei Sândominic, modificat de HCL nr. 18/2020 
 

Tarif special aferent serviciului de salubrizare pentru 
persoane fizice datorat furnizorului serviciului de 
salubrizare 

89,64 lei/pers/an cu TVA 

Tarif special aferent serviciului de salubrizare pentru 
persoane juridice de drept privat, autorități și 
instituții publice datorat furnizorului serviciului de 
salubrizare 

338,68 lei/to cu TVA 

Tarif special aferent deșeurilor voluminoase  4.019,98 lei /transport cu TVA 

Tarif special aferent deșeurilor provenite din lucrări 
de construcții 
 

384,84lei /to cu TVA 

Taxa specială pentru servicii de salubrizare pentru 
persoane fizice care nu au încheiat contract cu 
furnizorul serviciul de salubrizare 
 

268,92 lei /pers/an cu TVA 

Taxa specială pentru servicii de salubrizare pentru 
persoane juridice care nu au încheiat contract cu 
furnizorul serviciul de salubrizare 
 

1.016 lei /to cu TVA 
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CAPITOLUL VIII – ALTE TAXE LOCALE 
 
 

 
 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 INDEXATE CU RATA INFLAȚIEI 1,3%, 4,6% ȘI 3,8% 

 
Art. 486 alin. (1)  Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice 

a) Taxa pentru exercitarea activității de comerț în zone 
publice pe puncte fixe-târguri, piețe, standuri și locuri 
special amenajate de-a lungul drumurilor publice 

15 lei/mp/zi 

b) Taxa zilnică pentru exercitarea activității de comerț în zone 
publice în mod ambulatoriu 

53 lei/zi 

Art. 486 alin. (2) Taxe pentru deținerea sau utilizarea 
echipamentelor și utilajelor destinate obținerii de venituri care 
folosesc infrastructura publică locală, pe raza localității unde 
acestea sunt utilizate, precum și taxe pentru activitățile cu impact 
asupra mediului înconjurător. 

15 lei 

 
NIVELURILE STABILITE DE CODUL FISCAL 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL PENTRU ANUL 2021 INDEXATE CU 

RATA INFLAȚIEI 1,3 %, 4,6% ȘI 3,8% 

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*. 

550 lei 550 lei 

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

până la 34 lei inclusiv 34 lei 

 

 
CAPITOLUL IX – ALTE DISPOZIȚII COMUNE 

 
 
 

 
COTE STABILITE DE CODUL FISCAL 

 
COTELE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021 

Art. 489 alin. (2) 
„(2) Cotele adiționale nu pot fi mai mari de 50% 
față de nivelurile maxime stabilite în prezentul 
titlu.” 

0% - 50% 0% 
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Art. 489 alin. (4) 0% - 500% 200% 
Art. 489 alin. (5) 0% - 500% 200% 

 
 
 

CAPITOLUL  X – SANCȚIUNI 
 

 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

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

 
LIMITELE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 INDEXATE CU RATA 

INFLAȚIEI 1,3%, 4,6% ȘI 3,8% 
- lei - - lei - 

 lit. a) se sancționează cu amendă 77 – 307 77 – 307 

 lit. b) se sancționează cu amendă 307 – 765 307 – 765 

(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. 

357 – 1.737 357 – 1.737 

(41) Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor 

prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare 
de la data primirii solicitării constituie contravenție și se sancționează cu 
amendă de la 500 la 2.500 lei. 

550 – 2.751 550 – 2.751 

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 308 – 1.228 308 – 1.228 
 Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancționează cu amendă 1.228 – 3.062 1.228 – 3.062 
 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 

1.430 – 6.942 1.430 – 6.942 

 
                         PRIMAR,                                                                                                                      CONSILIER, 
                Karda Róbert                                                                                                            Balint Anna-Maria  
 
                                                                                                                                                       Sândominic, la 22 decembrie 2020 
 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_227_2015.htm#A494
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