ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA EREMITU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 37
din 2 decembrie 2021
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022;
Consiliul Local al comunei Eremitu;
Văzând Referatul de aprobare al primarului, Raportul de specialitate al compartimentului de resort;
Având în vedere prevederile:
– Titlului IX. privind impozitele şi taxele locale din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
– art.266 din Codul de procedură fiscală;
– Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
– Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată;
– Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecția persoanelor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
– art.16 (2), art.20 (1) lit.b) şi art.27 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
– Potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor ”Pentru indexarea impozitelor și taxelor
locale aferente anului 2022, consiliile locale vor utiliza rata inflației de 2,6%”;
În temeiul prevederilor art.129 alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;

h o t ă r ă ș t e:
Art.1. Se aprobă nivelul impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 prevăzute în anexa nr.1, care face
parte integrană din prezenta hotărâre.
Art.2. Pentru determinarea impozitului și taxei pe clădiri, precum şi a impozitului și taxei pe teren, pentru
anul 2022, se aprobă delimitarea zonelor și stabilirea numărului acestora potrivit art.453 lit. i) din
Codul fiscal, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă regulamentul pentru înregistrarea vehiculelor care nu se supun înmatriculării, prevăzutîn
anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Creanțele fiscale restante până la suma de 10 lei (inclusiv) datorate și neachitate de debitori, aflate în
sold la 31 decembrie 2021, se anulează.
Art.5. Prevederile legale în vigoare, care se referă sau fac trimitere la prevederile privind impozitele şi
taxele locale se vor aplica în mod corespunzător.
Art.6. Impozitele şi taxele locale astfel stabilite precum şi amenzile şi penalităţile aferente acestora vor
constitui venituri proprii ale bugetului local al comunei Eremitu, cu excepţia veniturilor pentru care
legea prevede altfel.
Art.7. (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş în vederea exercitării
controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei
Eremitu.
(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul primăriei comunei Eremitu şi
publicarea pe site-ul propriu.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Kovacs Jozsef

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general,
Kovács Lajos-Attila
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ANEXA nr.1 la HCL nr.37/02.12.2021.
TABLOUL
CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,
PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2022
I. LEGEA NR.227/2015, privind CODUL FISCAL – TITLUL IX – Impozite şi taxe locale
VALORILE IMPOZABILE PREVĂZUTE LA ART.457 ALIN.(2), IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE
CARE CONSTAU ÎNTR-O ANUMITĂ SUMĂ ÎN LEI ŞI CARE SE INDEXEAZĂ/AJUSTEAZĂ ANUAL ÎN CONDIŢIILE ART.491
ŞI AMENZILE CARE SE ACTUALIZEAZĂ POTRIVIT ART.493 ALIN.(7)
CAPITOLUL II – IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI
VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul PERSOANELOR FIZICE
Art.457 alin.(1)
COTELE STABILITE PRIN
NIVELURILE APLICATE
NIVELURILE APROBATE
CODUL FISCAL PENTRU ANUL
ÎN ANUL FISCAL 2021
ÎN ANUL FISCAL 2022
2016
Valoarea impozabilă
Valoarea impozabilă
Valoarea impozabilă
- lei/m² - lei/m² - lei/m² Tipul clădirii
Cu instalaţii de
Cu instalaţii de
Cu instalaţii de
Fără instalaţii
Fără instalaţii
Fără instalaţii
apă, canalizare,
apă, canalizare,
apă, canalizare,
de apă,
de apă,
de apă,
electrice şi
electrice şi
electrice şi
canalizare,
canalizare,
canalizare,
încălzire
încălzire
încălzire
electricitate sau
electricitate sau
electricitate sau
(condiţii
(condiţii
(condiţii
încălzire
încălzire
încălzire
cumulative)
cumulative)
cumulative)
0
1
2
3
4
5
6
A. Clădire cu cadre din beton armat
sau cu pereţi exteriori din cărămidă
arsă sau din orice alte materiale
1.000
600
1000
600
1.000
600
rezultate în urma unui tratament
termic şi/sau chimic
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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
C. Clădire-anexă cu cadre din beton
armat sau cu pereţi exteriori din
cărămidă arsă sau din orice alte
materiale rezultate în urma unui
tratament termic şi/sau chimic
D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori
din lemn, din piatră naturală, din
cărămidă nearsă, din vălătuci sau
din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic şi/sau chimic
E. În cazul contribuabilului care
deţine la aceeaşi adresă încăperi
amplasate la subsol, demisol şi/sau
mansardă, utilizate ca locuinţă, în
oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit. A-D
F. În cazul contribuabilului care
deţine la aceeaşi adresă încăperi
amplasate la subsol, demisol şi/sau
mansardă, utilizate în alte scopuri
decât cel de locuinţă, în oricare
dintre tipurile de clădiri prevăzute la
lit. A-D

300

200

300

200

300

200

200

175

200

175

200

175

125

75

125

75

125

75

75% din suma
care s-ar aplica
clădirii

75% din suma
care s-ar aplica
clădirii

75% din suma
care s-ar aplica
clădirii

75% din suma
care s-ar aplica
clădirii

50% din suma
care s-ar aplica
clădirii

50% din suma
care s-ar aplica
clădirii

50% din suma
care s-ar aplica
clădirii

50% din suma
care s-ar aplica
clădirii

75% din suma
care s-ar aplica
clădirii

50% din suma
care s-ar aplica
clădirii

75% din suma
care s-ar aplica
clădirii

50% din suma
care s-ar aplica
clădirii

Cote de impozitare aplicabile persoanelor fizice
Nr.
crt
1

Tipuri de cladiri
Art.457 alin. (1)
clădiri rezidenţiale şi clădiri anexă

COTELE STABILITE PRIN
CODUL FISCAL PENTRU
ANUL 2016( %)

COTELE APLICATE
PENTRU ANUL FISCAL
2021( %)

COTELE APROBATE
PENTRU ANUL FISCAL
2022 ( %)

0,08%-0,2%

0,13%

0,14%
2

Art.458 alin.(1)
clădiri nerezidenţiale achiziţionate, construite
0,2-1,3%
0,25%
0,26%
2
sau reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului
de referinţă
Art. 458 alin. (3)
clădiri nerezidenţiale aflate în proprietatea
0,4%
0,4%
0,41%
3
persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din
domeniul agricol
Art. 458 alin. (4)
2%
2%
2,05%
4
Cladiri nerezidenţiale nereevaluate în ultimii 5
ani anteriori anului de referinţă
Art. 457 alin. (6): Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcție de rangul localității și de zona unde este amplasată clădirea, cu următorii coeficienți de
corecție:
Rang IV
Rang V
EREMITU CĂLUGĂRENI, CÂMPU CETĂȚII, DĂMIENI, MĂTRICI
1,10
1,05
zona A
1,05
1,00
zona B
1,00
0,95
zona C
0,95
0,90
zona D
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se
acordă o bonificaţie de 10%.
În cazul clădirilor nerezidenţiale, impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de
referinţă.
În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa
folosită în scop rezidenţial cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial.
Cladire 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; (Clădirile nerezidentiale sunt destinate in exclusivitate sau în principal altor scopuri decat cele
rezidentiale, din aceasta categorie facând parte clădirile administrative și alte clădiri. În categoria alte clădiri se cuprind: hoteluri și clădiri similare, clădiri pentru
comerț cu ridicata și cu amănuntul, clădiri pentru transport și comunicații, clădiri industriale și agricole, clădiri pentru învățământ, știință, cultură si artă, ocrotirea
sănătății, cultura fizică și agrement, etc.).
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Clădire cu destinaţie mixtă = clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial
Clădire-anexă = clădiri situate în afara clădirii de locuit, precum: bucătării, grajduri, pivniţe, cămări, pătule, magazii, depozite, garaje şi altele asemenea
IMPOZITUL ȘI TAXA PE CLĂDIRI ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
Art. 460 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
COTELE STABILITE
COTELE
COTELE PROPUSE
Nr.
PRIN CODUL FISCAL
APLICATE PENTRU
PENTRU ANUL
Tipuri de clădiri
crt.
PENTRU ANUL 2016
ANUL FISCAL 2021
FISCAL 2022
( %)
( %)
( %)
art. 460 alin.(1 )din legea nr. 227/2015
0,08%-0,2%
0,13%
0,14%
1.
Clădirile rezidenţiale dobândite sau reevaluate în ultimii
3 ani, anteriori anului fiscal de referinţă
art. 460 alin.(2) din legea nr. 227/2015
0,2%-1,3%
0,36%
0,37%
2.
Cladiri nerezidenţiale dobândite sau reevaluate în ultimii
3 ani, anteriori anului fiscal de referinţă
art. 460 alin (3) lit.a. din legea nr. 227/2015
Clădirile
nerezidenţiale aflate în proprietatea sau
0,4%
0,4%
0,41%
3.
deţinute de persoane juridice utilizate pentru activităţi
din domeniul agricol
art. 460 alin (8) lit.a. din legea nr. 227/2015
5%
5%
5,13%
4.
Clădirile rezidenţiale şi/sau nerezidenţiale nereevaluate
în ultimii 3 ani, anteriori anului fiscal de referinţă
 Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în
folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sar cina fiscală a concesionarilor,
locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.
 Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului
respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%.
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IMPOZITUL PE TEREN PERSOANE FIZICE/JURIDICE
În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcți i, impozitul/taxa pe teren se stabilește
prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:
CAPITOLUL III. - IMPOZITUL ŞI TAXA *) PE TEREN
IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII
Art.465 alin.(2)
NIVELURILE STABILITE PRIN
NIVELURILE APLICATE ÎN
CODUL FISCAL PENTRU
Zona în cadrul
ANUL 2021 lei/ha
ANUL 2016 lei/ha
localităţii
RANG IV
RANG V
RANG IV
RANG V
A
B
C

711 – 1788
569 – 1422
427 – 1068

569 – 1422
427 – 1068
284 – 710

893
715
537

715
537
356

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN
Art.465 alin.(7)
NIVELURILE STABILITE
Nr.
NIVELURILE APLICATE ÎN
PRIN CODUL FISCAL
Categoria
de
folosinţă
crt.
ANUL 2021 lei/ha
PENTRU ANUL 2016 lei/ha
1
Teren cu construcţii
22 - 31
27
2
Arabil
42 - 50
53
3
Păşune
20 - 28
25
4
Fâneaţă
20 - 28
25
Vie pe rod, alta decât cea
5
48 - 55
60
prevăzută la nr. crt.5.1
5.1
Vie până la intrarea pe rod
0
0
Livadă pe rod, alta decât cea
6
48 - 56
60
prevăzută la nr. crt.6.1
6.1
Livadă până la intrarea pe rod
0
0

NIVELURILE APROBATE
PENTRU ANUL 2022 lei/ha
RANG IV

RANG V
916
734
551

734
551
365

NIVELURILE APROBATE
PENTRU ANUL 2022 lei/ha
28
54
26
26
62
0
62
0

5

7

7.1
8
8.1
9
10


Pădure sau alt teren cu
vegetaţie
forestieră,
cu
excepţia celui prevăzut la nr.
crt.7.1
Pădure în vârstă de până la 20
de ani şi pădure cu rol de
protecţie
Teren cu apă, altul decât cel
cu amenajări piscicole
Teren cu amenajări piscicole
Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

8 - 16

11

12

0

0

0

1-6

1,6

2

26 - 34
0
0

33
0
0

34
0
0

Pentru plata cu anticipatie, pana la 31 martie inclusiv a anului respectiv, a impozitului pe teren datorat pentru intregul a n de către contribuabili,
se acorda o bonificaţie de 10%.

Art.465 alin (8).
Înregistrarea În registrul agricol, a datelor privind cladirile si terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precu m şi schimbarea
categoriei de folosinţă, se pot face numai pe bază de documente, anexate la declaraţia facută sub semnatura proprie, a capului de gospodarie sau, în lipsa acestuia,
a unui membru major al gospodariei. Procedura de înregistrare şi categoriile de documente se vor stabili prin norme metodologice.
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CAPITOLUL IV. - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art.470 alin.(2)
Mijloace de transport cu tracțiune
mecanică

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

NIVELURILE
NIVELURILE
STABILITE PRIN
APLICATE
CODUL FISCAL
ÎN ANUL FISCAL 2021
PENTRU ANUL 2016
Lei/200 cm³ sau fractiune din Lei/200 cm³ sau fractiune
aceasta
din aceasta
I. Vehicule înmatriculate

NIVELURILE APROBATE
PENTRU ANUL 2022
Lei/200 cm³ sau fractiune din
aceasta

8

10

10

9

11

11

18

21

22

72

82

84

144

164

168

290

331

340

24

27

28

30

34

35

21

22

18
II. Vehicule înregistrate
Lei/200cm3

Lei/200cm3

Lei/200cm3

2-4

2,5

2,6

4-6

5

5,1

7

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

Art. 470 alin. (3) mijloacelor de transport hibride

50-150 lei/an

impozitul se reduce cu
minimum 50%

- 52 lei/an/vehicul în cazul
mopedelor.
-104 lei/an/vehicul pentru
restul vehiculelor
înregistrate la Primăria
Comunei şi care nu au carte
de identitate pentru
evidenţierea capacităţii
cilindrice.

- 54 lei/an/vehicul în cazul
mopedelor.
-107 lei/an/vehicul pentru restul
vehiculelor înregistrate la Primăria
Comunei şi care nu au carte de
identitate pentru evidenţierea
capacităţii cilindrice.

nu se impozitează

nu se impozitează

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

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă
admisă

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

dar mai mica de 13
dar mai mica de 14
dar mai mica de 15
dar mai mica de 18

NIVELURILE STABILITE PRIN
CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2021
Impozitul, în lei
Ax(e) motor(oare)
cu sistem de
Alte sisteme de
suspensie
suspensie pentru
pneumatică sau
axele motoare
echivalentele
recunoscute

NIVELURILE APROBATE
PENTRU ANUL 2022
Impozitul, în lei
Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie
pneumatică sau
echivalentele
recunoscute

Alte sisteme de
suspensie pentru
axele motoare

0

162

0

166

162

452

166

464

452

634

464

650

634

1436

650

1473

634

1436

650

1473
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1. Masa de cel puţin 15 tone,
tone
2. Masa de cel puţin 17 tone,
tone
3. Masa de cel puţin 19 tone,
tone
4. Masa de cel puţin 21 tone,
tone
5. Masa de cel puţin 23 tone,
tone
6. Masa de cel puţin 25 tone,
tone
7. Masa de cel puţin 26 tone
III. Patru axe
1. Masa de cel puţin 23 tone,
tone
2. Masa de cel puţin 25 tone,
tone
3. Masa de cel puţin 27 tone,
tone
4. Masa de cel puţin 29 tone,
tone
5. Masa de cel puţin 31 tone,
tone
6. Masa de cel puţin 32 tone

dar mai mica de 17
dar mai mica de 19
dar mai mica de 21
dar mai mica de 23
dar mai mica de 25
dar mai mica de 26

dar mai mica de 25
dar mai mica de 27
dar mai mica de 29
dar mai mica de 31
dar mai mica de 32

162

283

166

290

283

581

290

596

581

755

596

775

755

1164

775

1194

1164

1807

1194

1854

1164

1807

1194

1854

1164

1807

1194

1854

755

765

775

785

765

1195

785

1226

1195

1896

1226

1945

1896

2813

1945

2886

1896

2813

1945

2886

1896

2813

1945

2886
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Art. 470 alin. (6) combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată
egală sau mai mare de 12 tone

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă
admisă

I. 2+1 axe
1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone
2. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone
3. Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone
4. Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone
5. Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone
6. Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone
7. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
8. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone
9. Masa de cel puţin 28 tone
II. 2+2 axe
1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
3. Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone
4. Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone
5. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
6. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone
7. Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone
8 .Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
9. Masa de cel puţin 38 tone
III. 2+3 axe
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

NIVELURILE STABILITE
PENTRU ANUL 2021
Impozitul, în lei
Ax(e) motor(oare)
cu sistem de
Alte sisteme de
suspensie
suspensie pentru
pneumatică sau un
axele motoare
echivalent
recunoscut

NIVELURILE APROBATE
PENTRU ANUL 2022
Impozitul, în lei
Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie
pneumatică sau un
echivalent recunoscut

Alte sisteme de
suspensie pentru
axele motoare

0
0
0
73
157
365
472
853
853

0
0
73
168
392
509
917
1608
1908

0
0
0
75
161
374
484
875
875

0
0
75
172
402
522
941
1650
1958

158
366
603
885
1069
1755
2435
2435
2435

366
603
885
1069
1755
2435
3698
3698
3698

162
376
619
908
1097
1801
2498
2498
2498

376
619
908
1097
1801
2498
3794
3794
3794

2698

1989

2768

1939

10

2768
3761
2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
2698
3666
2768
3761
3. Masa de cel puţin 40 tone
2698
3666
IV. 3+2 axe
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
1713
2378
1758
2440
2440
3375
2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
2378
3289
3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
3289
4866
3375
4993
4. Masa de cel puţin 44 tone
3289
4866
3375
4993
V. 3+3
999
1209
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
974
1178
2 .Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
1178
1760
1209
1806
3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
1760
2802
1806
2875
1806
2875
4. Masa de cel puţin 44 tone
1760
2802
Art.470 alin.(7)
Remorci, semiremorci sau rulote care nu fac parte dintr-o combinaţie de autovehicule
NIVELURILE STABILITE
NIVELURILE APROBATE
Masa totală maximă autorizată
PENTRU ANUL 2021
PENTRU ANUL 2022
Impozitul, în lei
Impozitul, în lei
a. Până la 1 tonă, inclusiv
11
12
39
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
38
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
59
61
d. Peste 5 tone
73
75
Art.470 alin.(8) Mijlocul de transport pe apă
25
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal
24
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
64
66
3. Bărci cu motor
240
246
1065
4. Nave de sport şi agrement *)
1038
5. Scutere de apă
240
246
6. Remorchere şi împingătoare:
655
a) până la 500 CP inclusiv
638
1065
b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv
1038
c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv
1596
1637
d) peste 4.000 CP
2555
2621
213
7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta
208
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:
a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv
208
213
11

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la 3.000 tone,
320
328
inclusiv
574
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone
559
*) Criteriile de stabilire a cuantumului impozitului vor fi prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentului cod.
 Pentru plata cu anticipaţie, pana la 31 martie inclusiv a anului respectiv, a impozitului pe mijlocul de transport datorat pentru intregul an de
către contribuabili, se acordă o bonificaţie de 10%.

CAPITOLUL V. – TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR
Art.474 alin.(1)
Taxa pentru eliberarea certificatului
de urbanism (mediul rural)
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism
a) Până la 150 m², inclusiv
b) Între 151 şi 250 m², inclusiv
c) Între 251 şi 500 m², inclusiv
d) Între 501 şi 750 m², inclusiv
e) Între 751 şi 1.000 m², inclusiv
f) Peste 1.000 m²

Art.474 alin.(3)

Art.474 alin.(4)

NIVELURILE
STABILITE PRIN
CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2016

NIVELURILE
APLICATE ÎN ANUL
FISCAL 2021

NIVELURILE
APROBATE PENTRU
ANUL 2022

(include reducerea cu 50%
pentru mediul rural)

(include reducerea cu 50%
pentru mediul rural)

Taxa, în lei
5-6
6-7
7-9
9 - 12
12 - 14

Taxa, în lei
4
4,50
5
8
9

Taxa, în lei
5
6
7
9
12

9 + 0,01 lei/m² pentru
12 + 0,01 lei/m² pentru
14+ 0,01 lei/m² pentru
2
fiecare
m
care
depăşeşte
fiecare
m2 care depăşeşte
fiecare m2 care depăşeşte
1.000 m²
1.000 m²
1.000 m²
Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a
autorizaţiei iniţiale.
Taxa pentru avizarea certificatului
de urbanism de către comisia de
urbanism şi amenajarea teritoriului,
Până la 15 lei
15 lei
15 lei
de către primari sau de structurile
de specialitate din cadrul consiliului
judeţean
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Art.474 alin.(5)

Taxa pentru eliberarea unei
autorizaţii de construire pentru o
clădire rezidenţială sau clădireanexă

0,5% din valoarea
autorizată a lucrărilor de
construcţii

0,5% din valoarea
autorizată a lucrărilor de
construcţii

0,5% din valoarea
autorizată a lucrărilor de
construcţii

Art.474 alin.(6)

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

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

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

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

Art. 474 alin.(8)

Taxa pentru prelungirea unei
autorizaţii de construire

30% din cuantumul taxei
pentru eliberarea
autorizaţiei iniţiale

30% din cuantumul taxei
pentru eliberarea
autorizaţiei iniţiale

30% din cuantumul taxei
pentru eliberarea
autorizaţiei iniţiale

Art.474 alin.(9)

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

0,1% din valoarea
impozabilă stabilită pentru
determinarea impozitului
pe clădiri, aferentă părţii
desfiinţate.

0,1% din valoarea
impozabilă stabilită pentru
determinarea impozitului
pe clădiri, aferentă părţii
desfiinţate.

0,1% din valoarea
impozabilă stabilită pentru
determinarea impozitului pe
clădiri, aferentă părţii
desfiinţate.

0 – 15 lei

15 lei/mp. de teren afectat

15 lei /mp. de teren afectat

3% din valoarea autorizată
a lucrărilor de organizare
de şantier.

3% din valoarea autorizată
a lucrărilor de organizare de
şantier.

2% din valoarea autorizată
a lucrărilor de organizare
de şantier.

2% din valoarea autorizată
a lucrărilor de organizare de
şantier.

Art.474 alin.(10)

Art.474 alin.(12)

Art.474 alin. (13)

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei
de foraje sau excavări necesare
lucrărilor de cercetare şi prospectare
a terenurilor în etapa efectuării
studiilor geotehnice şi a studiilor
privind ridicările topografice,
sondele de gaze, petrol şi alte
excavări se datorează de către
titularii drepturilor de prospecţiune
şi explorare
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei
necesare pentru
lucrările de
organizare de şantier în vederea
realizării unei construcţii
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei
de amenajare de tabere de corturi,
căsuţe sau rulote ori campinguri

3% din valoarea autorizată
a lucrărilor de organizare
de şantier.
2% din valoarea autorizată
a lucrărilor de organizare
de şantier.
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Art. 474 alin. (14)

Art.474 alin.(15)

Art.474 alin.(16)

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

Până la 8 lei

8 lei, inclusiv, pentru
fiecare metru pătrat de
suprafaţă ocupată de
construcţie.

8 lei, inclusiv, pentru
fiecare metru pătrat de
suprafaţă ocupată de
construcţie.

Până la 13 lei

13 lei, inclusiv, pentru
fiecare tip de racord

13 lei, inclusiv, pentru
fiecare tip de racord

Până la 9 lei

10 lei

10 lei

Taxa pentru eliberarea certificatului
de atestare a edificări/demolării
construcțiilor
(se calculează după suprafața
desfășurată a clădirii)

nu a fost stabilit

≤ 99 m2 = 100 lei
între 100 – 199 m2 = 150 lei
între 200 – 299 m2 = 200 lei
între 300 – 399 m2 = 250 lei
între 400 – 499 m2 = 300 lei
între 500 – 599 m2 = 350 lei
≥ 500 m2 = 500 lei

Acordul/autorizația
administratorului drumului, pentru
executarea lucrărilor de branşamente
şi racorduri executate pe domeniul
public la infrastructura tehnicoedilitară existentă în zonă, cf. art.
11 (7) lit. e) din L 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de
construcții.

nu a fost stabilit

300 lei / branșament

Art.475 . Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi
Art.475 alin.(1)

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor
sanitare de funcţionare

Până la 20 lei

20 lei

20 lei
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Taxele pentru eliberarea atestatului
de producător, respectiv pentru
eliberarea
carnetului
de
Până la 80 lei
Art.475 alin.(2)
comercializare a produselor din
sectorul agricol
Persoanele a căror activitate se
încadrează în grupele 561 Restaurante, 563 - Baruri şi alte
activităţi de servire a băuturilor şi
932 - Alte activităţi recreative şi
distractive potrivit Clasificării a) până la 4.000 lei, pentru
activităţilor din economia naţională
o suprafaţă de până la 500
- CAEN, datorează bugetului local
m2, inclusiv;
al
comunei,
oraşului
sau
b) între 4.000 şi 8.000 lei
Art.475 alin.(3)
municipiului, după caz, în a cărui
pentru o suprafaţă mai
rază administrativ-teritorială se
mare de 500 m2.
desfăşoară activitatea, o taxă pentru
eliberarea/vizarea
anuală
a
autorizaţiei privind desfăşurarea
activităţii de alimentaţie publică, în
funcţie de suprafaţa aferentă
activităţilor respective, în sumă de:
Taxa pentru eliberarea și/sau vizarea anuală a autorizației de funcționare pentru persoanele
fizice autorizate (P.F.A., Î.I, I.F.) și persoanele juridice, altele decât cele prevăzute la
art.475 alin.(3). Cu ocazia eliberării autorizației de funcționare se va achita taxa stabilită
atât pentru eliberare, cât și pentru vizarea anuală a autorizației pentru anul în curs, indiferent
de data eliberării.
Taxa pentru modificarea autorizației deja eliberate
Taxa pentru eliberarea anuală a autorizației de transport persoane sau mărfuri în regim de
taxi sau închiriere
Taxa pentru vizarea anuală a autorizației de transport persoane sau mărfuri în regim de taxi
sau închiriere
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației taxi pentru persoane sau mărfuri

40 lei/buc.

50 lei/buc.

a) pentru o suprafaţă de
până la 50 m2 inclusiv: 60
lei;
b) pentru o suprafaţă între
51 - 100 m2 inclusiv: 70 lei;
c) pentru o suprafaţă între
101 - 200 m2 inclusiv: 80
lei;
d) pentru o suprafaţă între
201 - 300 m2 inclusiv: 90
lei;
e) pentru o suprafaţă între
301 - 500 m2 inclusiv: 100
lei;
f) pentru o suprafaţă peste
500 m2: 150 lei;

a) pentru o suprafaţă de
până la 50 m2 inclusiv: 70
lei;
b) pentru o suprafaţă între
51 - 100 m2 inclusiv: 80 lei;
c) pentru o suprafaţă între
101 - 200 m2 inclusiv: 90
lei;
d) pentru o suprafaţă între
201 - 300 m2 inclusiv: 100
lei;
e) pentru o suprafaţă între
301 - 500 m2 inclusiv: 150
lei;
f) pentru o suprafaţă peste
500 m2: 200 lei;

60 lei/an

70 lei/an

60 lei

70 lei

110 lei/an

120 lei/an

60 lei/an

70 lei/an

60 lei/an

70 lei/an
15

Redevența pentru atribuirea în gestiune delegată a serviciului public local în regim de taxi

110 lei/an

120 lei/an

NOTĂ: Autorizaţia privind desfășurarea activităţii de alimentație publică, în cazul în care comerciantul îndeplinește condiţiile prevăzute de lege, se
emite de către primarul în a cărui rază de competentă se află amplasată unitatea sau standul de comercializare.
CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
ART. 477. Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate
NIVELURILE STABILITE
NIVELURILE APLICATE
NIVELURILE APROBATE
PRIN CODUL FISCAL
ÎN ANUL 2021
PENTRU ANUL 2022
Taxa pentru serviciile de reclamă
PENTRU ANUL 2016
% din valoarea serviciilor de
% din valoarea serviciilor de
% din valoarea serviciilor de
şi publicitate
reclamă si publicitate, cu
reclamă si publicitate, cu
reclamă si publicitate, cu
Art.477
excepția TVA
excepția TVA
excepția TVA
Servicii de reclamă şi publicitate
încheiate pe baza de contract sau a
1 - 3%
1,30%
1,35%
unui alt fel de înțelegere*
* cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale
NIVELURILE
NIVELURILE
NIVELURILE
Taxa pentru afișaj în scop de reclamă şi
STABILITE PRIN
APLICATE ÎN ANUL
APROBATE PENTRU
publicitate:
CODUL FISCAL
FISCAL 2021
ANUL 2022
PENTRU ANUL 2016
lei/m2 sau fracţiune de m2
lei/m2 sau fracţiune de m2
lei/m2 sau fracţiune de m2
Art.478
alin.(2)
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care
0 - 32
31
32
persoana derulează o activitate economică
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau
structură de afişaj pentru reclamă şi
0 - 23
25
27
publicitate
CAPITOLUL VII. - IMPOZITUL PE SPECTACOLE
ART.480 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
COTA APLICATĂ PENTRU
COTA APROBATĂ
NIVELURILE
ANUL FISCAL 2021
PENTRU ANUL 2022
STABILITE PRIN
% din suma încasată din
% din suma încasată din
Manifestarea artistică sau activitatea distractivă
CODUL FISCAL
vânzarea biletelor de intrare şi vânzarea biletelor de intrare şi
PENTRU ANUL 2016
a abonamentelor.
a abonamentelor.
a) în cazul unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă,
Până la 2%
2,1%
2,2%
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concert filarmonic sau altă manifestare muzicală,
prezentare a unui film la cinematograf, un spectacol de circ
sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională
b) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele
Până la 5%
5,2%
5,3%
enumerate mai sus
 Conform prevederilor art. 483 alin. (1) din Legea nr.227/2015 privind Codului fiscal cu modificările şi completările ulterioare, impozitul pe spectacole se
plăteşte lunar, până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care se organizează spectacolul, la bugetul local;
 Persoanele fizice şi juridice care datorează impozitul pe spectacole au obligaţia de a depune declaraţii, privind spectacolele desfăşurate până la data
stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole.
CAPITOLUL VIII. - TAXE SPECIALE
Denumirea taxei
NIVELURILE APLICATE IN ANUL NIVELURILE APROBATE PENTRU
FISCAL 2021
ANUL FISCAL 2022
Taxa de salubrizare*)
-lei-leia) pentru casele particulare
5,00 lei/persoană/lună, dar nu mai mult
5,00 lei/persoană/lună, dar nu mai mult
de 20 lei/familie/lună
de 20 lei/familie/lună
b) pentru casele de vacanță
60,00 lei/an
60,00 lei/an
c) pentru locuințele ale căror proprietari au domiciliul în
afara comunei Eremitu și locuințe nelocuite în majoritatea
30,00 lei/an
30,00 lei/an
anului (în afara caselor de vacanță)
NIVELURILE APLICATE IN ANUL NIVELURILE APROBATE PENTRU
Taxa de pază
FISCAL 2021
ANUL FISCAL 2022
-lei-leia) fiecare gospodărie înregistrată ca atare în registrul agricol
30,00 lei/an
30,00 lei/an
*) Notă: Persoanele juridice/fizice care dețin în proprietate/folosință clădiri în care sunt sedii/puncte de lucru pentru activităţii comerciale
autorizate, sunt obligate să încheie contracte separate cu un transportator autorizat, în vederea transportului deșeurilor de la unitățile respective.
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Denumirea taxei
Art. 486

Art. 486 alin.(1)

CAPITOLUL IX. - ALTE TAXE LOCALE
NIVELURILE APLICATE IN ANUL
FISCAL 2021

Taxa copii xerox simple:
- format A4/faţă
- format A4/faţă-verso
- format A3/faţă
- format A3/faţă-verso
- format A3 harti cadastrale
Copii conforme cu originalul de pe
actele din arhiva primăriei:
-format A4/faţă
-format A4/faţă-verso
-format A3/faţă
-format A3/faţă-verso
Taxa pentru plastifierea
documentelor
Taxa pentru eliberarea certificatelor
și adeverințelor de orice fel, în baza
evidențelor primăriei
Taxa pentru legalizarea copiilor de pe
înscrisurile prezentate de părți, cu
excepția înscrisurilor sub semnătură
privată
Taxa pentru legalizarea semnăturilor
de pe înscrisurile prezentate de părți
Taxe zilnice pentru utilizarea
temporară a locurilor publice şi
pentru vizitarea muzeelor, caselor
memoriale, monumentelor istorice de
arhitectură şi arheologie.
Taxa pentru depozitare de materiale
pe domeniul public

NIVELURILE APROBATE
PENTRU ANUL FISCAL 2022

0,50 lei
1,00 lei
1,00 lei
2,00 lei
3,00 lei

0,50 lei
1,00 lei
1,00 lei
2,00 lei
3,00 lei

10,00 lei
20,00 lei
20,00 lei
30,00 lei

10,00 lei
20,00 lei
20,00 lei
30,00 lei

3 lei/document

3 lei/document

5,00 lei
Certificat fiscal pe loc 20,00 lei

7,00 lei
Certificat fiscal pe loc 20,00 lei

5 lei/pagină

10 lei/pagină

5 lei/semnătură

10 lei/semnătură

15 lei/zi

20 lei/zi

30 lei/mp/zi

40 lei/mp/zi
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Art.486 alin.(4)

Taxa pentru desfacerea de produse
ocazionale ce fac obiectul comerţului
(comerț stradal)
Taxa pentru îndeplinirea procedurii
de divorţ pe cale administrativă
Taxa prestări servicii transport
tractor-Lei /oră
Taxa prestări servicii de cosit
Taxa pentru închirierea Căminelor
Culturale

Taxa pentru înregistrarea vehiculelor
care nu se supun înmatriculării și
eliberarea
numerelor
și
a
certificatului de înregistrare:
Taxa pentru transcrierea vehiculelor
care nu se supun înmatriculării și
eliberarea
certificatului
de
înregistrare:

25 lei/zi

30 lei/zi

500 lei

510 lei

50 lei

55 lei

0,5 lei/m2
- nu se percepe taxă pentru închiriere
- pentru fiecare ocazie pentru care a fost
închiriat căminul cultural se va percepe o
taxă pentru folosirea utilităților și
curățenia clădirii, diferențiat pe localități
după cum urmează:
- EREMITU:
300 lei
- CĂLUGĂRENI
100 lei
- CÂMPU CETĂȚII 300 lei
- DĂMIENI
300 lei
- MĂTRICI
300 lei
- pentru fiecare ocazie pentru care a fost
închiriat căminul cultural se va percepe o
garanție de 500 lei, care se va restitui la
predarea căminului cultural în starea
primită.

0,6 lei/m2
- nu se percepe taxă pentru închiriere
- pentru fiecare ocazie pentru care a fost
închiriat căminul cultural se va percepe o
taxă pentru folosirea utilităților și
curățenia clădirii, diferențiat pe localități
după cum urmează:
- EREMITU:
350 lei
- CĂLUGĂRENI
150 lei
- CÂMPU CETĂȚII 350 lei
- DĂMIENI
350 lei
- MĂTRICI
350 lei
- pentru fiecare ocazie pentru care a fost
închiriat căminul cultural se va percepe o
garanție de 500 lei, care se va restitui la
predarea căminului cultural în starea
primită.

150 lei/vehicul

160 lei/vehicul

nu a fost stabilit

110 lei/vehicul
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ANEXA nr.2 la HCL nr.37/02.12.2021.
Delimitarea zonelor și stabilirea numărului acestora,
în intravilanul și în extravilanul comunei Eremitu
Zonele sunt stabilite pe baza documentației PUG (Plan Urbanistic General) al comunei Eremitu și vor fi în număr de trei în intravilan, respectiv zona A,
zona B, zona C și o zonă în extravilan, respectiv zona A.
Zona A:
-

zona centrală a localității Eremitu;
zona caselor de vacanță și funcțiuni complementare compatibile;
zone cu funcțiuni de petrecerea timpului liber, loisir (folosirea optimă a timpului liber) și dotări de turism;
zona instituții publice și servicii;
zona de protecție, plantații, spații verzi;
zona gospodărie comunală, cimitire;
zona construcții aferente lucrărilor tehnico-edilitare;

Zona B:
-

zona centrală din localitățile Călugăreni, Câmpu Cetății, Dămieni, Mătrici;
zona unități de producție nepoluante;

Zona C:
-

zona de locuințe și funcțiuni complementare;
ape;
terenuri forestiere;
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ANEXA nr.3 la HCL nr.37/02.12.2021.
Regulament pentru înregistrarea vehiculelor care nu se supun înmatriculării
Pentru înregistrarea vehiculelor solicitantul va înainta o cerere tip, conform modelului prevăzut
la lit.A din prezentul capitol, la care va anexa documentele enumerate în conţinutul acesteia.
După prezentarea dovezii privind achitarea taxei de înregistrare, solicitantului i se va elibera
plăcuţele cu numărul de înregistrare împreună cu certificatul de înregistrare conform modelului
prevăzut la lit.B din prezentul capitol.
A. Model cerere tip pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligaţia
înmatriculării.

CERERE
pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării

Subsemnatul ________________________________________, domiciliat în ___________
________________________________________________ nr. ______, posesor al C.I. seria _____
nr. ______________, reprezentant al SC ______________________________________________,
cu sediul în _____________________________ str. ___________________________ nr. _______,
C.U.I. ____________________________, telefon _______________________________________,
solicit înregistrarea vehiculelor enumerate în lista anexată.
Anexez prezentei, în copie, următoarele documente:
1) copie după actul de proprietate al vehiculului;
2) copie după actul de identitate (persoană fizică) sau după certificatul de înregistrare la
registrul comerţului (persoană juridică);
3) copie a dovezii de plată a taxei de înregistrare;
4) copie a dovezii de plată a contravalorii plăcuţelor cu numere de înregistrare;
5) 1 dosar plic

Data ______________

Nr.
crt.

Semnătura,
(ştampila pentru persoane juridice)

LISTĂ
cu vehiculele pentru care se solicită înregistrarea
Tipul de vehicul
Serie motor/
Serie şi număr act
(marca-categoria)
serie şasiu
proprietate
Semnătura (ştampila)

1

B. Model certificat de înregistrare vehicule pentru care nu există obligaţia
înmatriculării
copertă

interior

2

