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 T A B L O U L 

cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale, tarifele și amenzile care se 
stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al comunei Horodniceni,  în limitele și în 

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

   Art.457 alin (1) Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile - anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote 

cuprinse între 0,08% - 0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii. Cota impozitului pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a consiliului local.  
(2) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea 

impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2, din tabelul următor:  

 

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

CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI 

Art. 457 alin. (1) 

 

COTA STABILITĂ DE 

CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2020 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021  

0,15% 0,15%  

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

 
 

 
Tipul clădirii 

 

VALORILE  STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL PENTRU ANUL 

2020 

VALORILE  STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL PENTRU ANUL 2021 INDEXATE 

CU RATA INFLAȚIEI 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. 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 

 
1046 

 
628 

 
1086 

 
652 

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  

 
314 

 
209 

 
326 

 
217 

ANEXA nr. 1 
la Hotărârea Consiliului Local nr. 67/10 decembrie 2020 

privind stabilirea impozitelor, taxelor locale, taxelor speciale și tarifelor pe anul 
2021 
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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   

 
209 

 
183 

 
217 

 
190 

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   

 
131 

 
78 

 
136 

 
81 

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la 
subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile 

de clădiri prevăzute la lit. A - D 

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 deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la 

subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de 
locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A - D 

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 

 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU ANUL 2020 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU ANUL 2021 

Art. 458 alin. (1)    1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea 
persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote 

cuprinse între 0,2 - 1,3% 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. 

(2) Cota impozitului pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. La 

nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti. 

(3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor 
fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri 

se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile 

a clădirii. 
(4) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. 

(1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile 
determinate conform art. 457.                                

 
 

 
 

1,3% 

 

 
 

 
 

1,3% 



3 

 

Art. 460 alin. (1)           

                         (1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau 
deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin 

aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% - 0,2% asupra valorii impozabile a 
clădirii. 

 

(5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor 
aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a 

anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi: 
 

a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal; 

b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator 
autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare 

la data evaluării; 
c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în 

cursul anului fiscal anterior; 
d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de 

proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior; 

e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, 
valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în 

conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data 
evaluării; 

f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în 

contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, 
titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz. 

 
(6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui 

raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu 
standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării. 

(7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor 

faţă de care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii 
falimentului. 

(8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea 
impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota 

impozitului/taxei pe clădiri este 5%. 

(9) În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu 
a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, 

diferenţa de taxă faţă de cea stabilită conform alin. (1) sau (2), după caz, va fi 
datorată de proprietarul clădirii. 

(10) Cota impozitului/taxei pe clădiri prevăzută la alin. (1) şi (2) se stabileşte prin 

hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie 
revine Consiliului General al Municipiului Bucureşt 

 

 
 

 
0,2% 

 

 

 

 
 

 
0,2 % 
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Art. 460 alin. (2)        2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în 

proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri 
se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2% - 1,3%, inclusiv, asupra 

valorii impozabile a clădirii. 
(3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele 

juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se 

calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 
(4) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor 

juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru 
suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru 

suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform alin. (2) sau (3).                            

 

 
0,9% 

 
 

 

 
0,9%  

Art. 462 alin. (2)  (1) Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, 

până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv. 
(2) 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 până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local. La nivelul 

municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti.                                  

 

10% 
 

 

 

10% 

 

(6) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform alin. (2) 

- (5) cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor: 

Zona în cadrul localităţii  Rangul locaităţii  

  0  I  II  III  IV  V  

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

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

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

D  2,30 2,20 2,10 2,00 0,95 0,90 
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CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN 

Art. 465 alin. (2)        
    (1) Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a 

terenului, conform încadrării făcute de consiliul local. 

(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin 
înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:                                    - lei/ha - 

Zona în 

cadrul 
localității 

 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2020 
 

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

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     941 889     977 923 

B     889 670     923 695 

C     670 446     695 463 

D     437 224     454 233 

 Art. 465 alin. (4)    
 (3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren 

se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul 

de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (5).  
(4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul următor, exprimate în lei pe hectar:      

 
 

                                                                                                                                                                                              - lei/ha - 

Nr. 
crt. 

                        Zona 
 

Categoria  
de  folosință 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 INDEXATE CU RATA INFLAȚIEI 

3,8% 

A B C D A B C D 

1 Teren arabil 29 22   30 23   

2 Pășune 22 20   23 21   

3 Fâneață 22 20   23 21   

4 Vie 48 37   50 38   

5 Livadă 55 48   57 50   

6 Pădure sau alt teren cu 

vegetație forestieră 

29 22   30 23   

7 Teren cu ape 16 14   17 15   

8 Drumuri și căi ferate 0 0   0 0   

9 Neproductiv 0 0   0 0   

(5) Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în următorul tabel: 
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Rangul localităţii  Coeficientul de corecţie  

0  8,00  

I  5,00  

II  4,00  

III  3,00  

IV  1,10  

V  1,00  

(6) Ca excepţie de la prevederile alin. (3) - (5), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă 

categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin. (7) numai dacă îndeplinesc cumulativ 
următoarele condiţii:  

a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură; 

b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a). 
 

 

Art. 465 alin. (7)  În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma 
corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6):                                                                                                                                                                             

- lei/ha - 

         
Categoria de folosință 

NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 INDEXATE 
CU RATA INFLAȚIEI 3,8% 

1  Teren cu construcţii 32 33 

2  

Teren arabil 52 54 

3  

Păşune 29 30 

4  

Fâneaţă 29 30 

5  

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 58 60 

5.1  

Vie până la intrarea pe rod 0 0 

6  

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 59 61 

6.1  

Livadă până la intrarea pe rod 0 0 

unsaved://LexNavigator.htm/#457
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7  

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

 17  18 

7.1  

Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie 0 0 

8  

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 6 6 

8.1  

Teren cu amenajări piscicole 36 37 

9  

Drumuri şi căi ferate 0 0 

10  

Teren neproductiv 0 0 

(8) Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de 
folosinţă se pot face numai pe bază de documente, anexate la declaraţia făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru 

major al gospodăriei. 
 

Art. 467 alin. (2)  

Impozitul pe teren se plăteşte anual, 

în două rate egale, până la datele de 
31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 

(2) Pentru plata cu anticipaţie a 
impozitului pe teren, datorat pentru 

întregul an de către contribuabili, 

până la data de 31 martie inclusiv, a 
anului respectiv, se acordă o 

bonificaţie de până la 10%, stabilită 
prin hotărâre a consiliului local  

COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 

2020 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021 

 

 
10% 

 

10% 
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CAPITOLUL IV  -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

Art. 470 alin. (2)       

Nr. 

crt. 
Mijloace de transport cu tracțiune mecanică 

NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2021 INDEXATE CU 

RATA INFLAȚIEI 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) 

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

8 8 

2 Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 

1.600 cm3 

9 9 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 

inclusiv 

19 20 

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

75 78 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3 

inclusiv 

151 157 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 303 315 

7 Autobuze, autocare, microbuze 25 26 

8 Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată 
de până la 12 tone, inclusiv 

31 32 

9 Tractoare înmatriculate 19 20 

II. Vehicule înregistrate 

 NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2021 INDEXATE CU 

RATA INFLAȚIEI 3,8% 

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

1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3  

                      4 

 

                       4 

1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 6 6 

2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidențiată 157 163 

 * grupa de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta 

 

Art. 470 alin. (3) 

 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2020 

 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021 
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În cazul mijloacelor de transport 

hibride, impozitul se reduce cu 
minimum 50%, conform hotărârii 

consiliului local. 

50% - 100% 50% 

 
 

 
 

 

Art. 470 alin. (5)       

 
 

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă  

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL  

PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL  

PENTRU ANUL 2021 INDEXATE CU RATA 
INFLATIEI 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 0 139 0 144 

 2 Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 139 384 144 399 

 3 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 384 541 399 562 

 4 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 541 1.223 562 1.269 

 5 Masa de cel puțin 18 tone 541 1.223 562 1.269 

II 3 axe 

 1 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 139 242 144 251 

 2 Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 242 496 251 515 

 3 Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 496 643 515 667 

 4 Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 643 991 667 1.029 

 5 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 991 1.540 1.029 1.599 

 6 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 991 1.540 1.029 1.599 

 7 Masa de cel puțin 26 tone 991 1.540 1.029 1.599 

II
I 

4 axe 

 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 645 652 670 677 

 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 652 1.018 677 1.057 

 3 Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1.018 1.616 1.057 1.677 

 4 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1.616 2.396 1.677 2.487 

 5 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1.616 2.396 1.677 2.487 

 6 Masa de cel puțin 32 tone 1.616 2.396 1.677 2.487 
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Art. 470 alin. (6)       

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 

LOCAL  
PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 

LOCAL  
PENTRU ANUL 2021 INDEXATE CU RATA 

INFLAȚIEI 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 63 0 65 

 4 Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 63 143 65 148 

 5 Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 143 335 148 348 

 6 Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 335 433 348 449 

 7 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 433 781 449 811 

 8 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 781 1.370 811 1.422 

 9 Masa de cel puțin 28 tone 781 1.370 811 1.422 

II 2 + 2 axe 

 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 134 313 139 325 

 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 313 514 325 534 

 3 Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 514 754 534 783 

 4 Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 754 911 783 946 

 5 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 911 1.495 946 1.552 

 6 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1.495 2.075 1.552 2.154 

 7 Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2.075 3.151 2.154 3.271 

 8 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2.075 3.151 2.154 3.271 

 9 Masa de cel puțin 38 tone 2.075 3.151 2.154 3.271 

II

I 

2 + 3 axe 

 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.652 2.298 1.715 2.385 

 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.298 3.123 2.385 3.242 

 3 Masa de cel puțin 40 tone 2.298 3.123 2.385 3.242 

IV 3 + 2 axe 

 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.459 2.026 1.514 2.103 

 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.026 2.802 2.103 2.908 
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 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2.802 4.145 2.908 4.303 

 4 Masa de cel puțin 44 tone 2.802 4.145 2.908 4.303 

V 3 + 3 axe 

 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 831 1.004 863 1.042 

 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1.004 1.500 1.042 1.557 

 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1.500 2.388 1.557 2.479 

 4 Masa de cel puțin 44 tone 1.500 2.388 1.557 2.479 

 

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

 

Masa totală maximă autorizată 
NIVELURILE  STABILITE  

PRIN CODUL FISCAL 

PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE  

DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 INDEXATE 

CU RATA INFLAȚIEI 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 36 37 

c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone  54 56 

d. Peste 5 tone 67 70 

Art. 470 alin. (8)                                                              Mijloace de transport pe apă 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal 22 23 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 59 61 

3. Bărci cu motor 220 228 

4. Nave de sport și agrement 0 – 1.170 1.214 

5. Scutere de apă 220 228 

6. Remorchere și împingătoare: X X 

a) până la 500 CP, inclusiv 585 607 

b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv 951 987 

c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv 1.462 1.518 

d) peste 4000 CP 2.340 2.429 

7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta 190 197 

8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale: X X 

a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 190 197 

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de tone, inclusiv 293 304 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 513 532 

Art. 472 alin. (2)                                                               
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2020 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021 

0% - 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 DE 

CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 INDEXATE CU 

RATA INFLAȚIEI 3,8% 

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism - lei - - lei - 

a) până la 150 m² inclusiv 6 6 

b) între 151 și 250 m² inclusiv 7 7 

c) între 251 și 500 m² inclusiv 9 9 

d) între 501 și 750 m² inclusiv 13 13 

e) între 751 și 1.000 m² inclusiv 15 16 

f) peste 1.000 m² 14 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care 

depășește 1.000 m2 

15 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 

care depășește 1.000 m2 

(2) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 

Art. 474 alin. (4) 

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism 

 

16 

 

17 
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(5) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire - anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor 
de construcţii. 

(6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la alin. (5) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor 

de construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente. 
(7) Pentru taxele prevăzute la alin. (5) şi (6) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie se aplică următoarele reguli: 

a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicită autorizaţia şi se plăteşte înainte de emiterea acesteia; 
(literă modificată prin art. I pct. 39 din O.U.G. nr. 50/2015 - publicată la 3 noiembrie 2015, în vigoare de la 1 ianuarie 2019) 

b) pentru taxa prevăzută la alin. (5), valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii 
stabilită conform art. 457; 

c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia 

respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de 
specialitate al autorităţii administraţiei publice locale; 

d) până în cea de-a 15 - a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al 
autorităţii administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie; 

e) până în cea de-a 15 - a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale a comunicat valoarea stabilită 

pentru taxă, trebuie plătită orice diferenţă de taxă datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice diferenţă de taxă care trebuie rambursată de 
autoritatea administraţiei publice locale. 

(8) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a 
autorizaţiei iniţiale. 

(9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă 
stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate. 

(10) 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 şi se 
calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări cu o valoare cuprinsă între 0 şi 15 

lei. 

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

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 şi se calculează prin 

înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi 
la suprafaţa solului de foraje şi excavări cu o valoare cuprinsă între 0 

şi 15 lei. 
 

 În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi 

prospectare, contribuabilii au obligaţia să declare suprafaţa efectiv 
afectată de foraje sau excavări, iar în cazul în care aceasta diferă de 

cea pentru care a fost emisă anterior o autorizaţie, taxa aferentă se 
regularizează astfel încât să reflecte suprafaţa efectiv afectată. 

 
 

 
 

 
 

16 lei/mp afectat 

 
 

 
 

 
 

17 lei /mp afectat 
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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 8 lei/mp  

Art. 474 alin. (15) 

Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și 
branșamente 

14 15 

Art. 474 alin. (16)  

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și 
adresă 

9 9 

Art. 475 alin. (1)  

Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare 
21 22 

Art. 475 alin. (2)   
Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru 

eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul 

agricol 

a)80 lei-eliberare atestat de producător și 
carnetul de comercializare pentru 

comercializarea produselor agricole altele 
decât cele precizate la lit.b) ; 50 lei-viza 

anuală ;  

 
b)35 lei -eliberarea atestatului de 

producator şi pentru eliberarea carnetului 
de comercializare a produselor din sectorul 

agricol pentru producătorii agricolii 

care predau zilnic/periodic laptele 
crud in vederea procesării la centrele 

de colectare/preluare în vederea 
procesării şi pentru persoanele care 

predau animalele pentru sacrificare la 
abatoare; 10 lei-viza anuală;  

 

 
a) 83 lei taxa pentru eliberare atestat 

de producător și carnet de 

comercializare pentru comercializarea 
produselor agricole altele decât cele 

precizate la lit.b) și 52 lei-viza 
anuală;  

 
b) 36 lei taxa pentru eliberarea 

atestatului de producator şi pentru 

carnetul de comercializare a 
produselor din sectorul agricol pentru 

producătorii agricoli care predau 
zilnic/periodic laptele crud in vederea 

procesării la centrele de 

colectare/preluare în vederea 
procesării şi pentru persoanele care 

predau animalele pentru sacrificare la 
abatoare și 10 lei-viza anuală;  
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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 
(3) Persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 

561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 
şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, potrivit Clasificării 

activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul 
preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind 

actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, 

datorează bugetului local al comunei, oraşului sau municipiului, după 
caz, în a cărui rază administrativ - teritorială se desfăşoară 

activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei 
privind desfăşurarea acestor activităţi, în funcţie de suprafaţa 

aferentă activităţilor respective, în sumă de: 

 
a) până la 4.000 lei, pentru o suprafaţă de până la 500 m2, 

inclusiv; 
b) până la 8.000 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2. 

 (4) Nivelul taxei prevăzute la alin. (3) se stabileşte prin hotărâre a 
consiliului local. (5) Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de 

alimentaţie publică, în cazul în care comerciantul îndeplineşte 

condiţiile prevăzute de lege, se emite de către primarul în a cărui 
rază de competenţă se află amplasată unitatea sau standul de 

comercializare.  
(5) Autorizaţia privind desfăşurarea activităţilor prevăzute la alin. (3), 

în cazul în care persoana îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, se 

emite de către primarul în a cărui rază de competenţă se află sediul 
sau punctul de lucru.  

 

650 
675 până la 500 m2;  

 

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 

4.000  4152 
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CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE 

 

44Art. 477 alin. (5)  

Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate  
 

NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 2020 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL 

LOCAL 

PENTRU ANUL 2021  

1%  - 3% 3% 
 

Art. 478 alin. (2)  

Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate 
  

Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează 

anual prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru 
pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma 

stabilită de consiliul local, astfel: 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL 

PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 INDEXATE CU 

RATA INFLAȚIEI 3,8% 

- 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 

33 34 

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

24 25 

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE 

Art. 481 alin. (2)  

Impozitul pe spectacole 
 Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la 

suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor. 

NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 2020 

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 

 
2% 

 
2% 

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

 

CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE 

Art. 484 

Taxe speciale 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2020 

Sunt prevăzute în anexa A 

CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE 
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NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 

LOCAL  
PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 INDEXATE CU RATA 

INFLAȚIEI 3,8% 

Art. 486 alin. (1) Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor 

publice pentru vânzători ambulanți pentru comerț 
 100 lei/zi 

Taxă pentru comerț ambulant (vânzarea produselor de orice fel din 
autovehicule)  

50 52 lei/zi 

Taxă utilizare temporară a Căminelor Culturale pentru evenimente  500 520 lei/zi 

Art. 486 alin. (2) Impozitul pe mijloacele lente: 
 -se stabileşte conform art. 486 alin. 2, suma de 50 lei/vehicul/an sau de 

la data de 1 ianuarie a anului urmator in care a fost dobandit si se achita 
in conditii similare impozitului pe mijloace de transport. Detinătorii de 

vehicule lente sunt obligati la plata taxei pentru vehicule lente, care se 

stabileste in suma fixa, pentru fiecare vehicul de mai jos, avand obligatia 
de a depune o declaratie in termen de 30 zile de la data dobindirii sub 

sancţiunile prevăzute la art. 493 alin. (2) din Codul fiscal 
 

42 50 

Taxă închiriere buldoexcavator din dotarea comunei Horodniceni  
90 lei/ ora de funcționare  

Durata minimă de închiriere: 2 ore 

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*. 

550 571 

1. Utilizarea/ocuparea locurilor publice se face în baza cererii persoanei fizice sau juridice aprobată de conducătorul unității administrativ-teritoariale 

 

NOTĂ: Se inserează atâtea rânduri de câte este nevoie pentru cuprinderea oricăror alte taxe locale aplicabile situațiilor specifice la nivelul unității/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale. 
 

 COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU 

ANUL 2020 

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% 

*Se inserează rând pentru fiecare impozit și taxă locală asupra căruia/căreia se stabilește cotă adițională. 

NOTĂ: Cotele adiționale stabilite se aplică asupra nivelurilor care stau la baza determinării impozitelor și taxelor locale datorate, fie că nivelurile 

respective sunt exprimate în lei sau în cote procentuale.  
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Art. 489 alin. (4) 

(4) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani 
consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe 

teren cu până la 500%, începând cu al treilea an, în 
condiţiile stabilite prin hotărâre a consiliului local 

 

 

 
0% - 500% 

 

 
500% 

 

Art. 489 alin. (5) 

(5) Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri 
şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru 

clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în 
intravilan. 

(6) Criteriile de încadrare în categoria clădirilor şi 

terenurilor prevăzute la alin. (5) se adoptă prin 
hotărâre a consiliului local. 

(7) Clădirile şi terenurile care intră sub incidenţa 
alin. (5) se stabilesc prin hotărâre a consiliului local 

conform elementelor de identificare potrivit 

nomenclaturii stradale. 
(8) Hotărârile consiliului local stabilite potrivit alin. 

(7) au caracter individual. 

 

 
0% - 500% 

 

 
500% 

 

 
CAPITOLUL  XI – SANCȚIUNI 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

Art. 493 alin. 3) „Contravenția prezăută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 77 lei la 307 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă de la 307 lei la 
765 lei.  

Art. 493 alin. (41) Necomunicarea informaţiilor şi 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 contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 550  la 2.751 lei. 

Art. 493 alin. (5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%. 
Contravenţiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări 

şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data 

încheierii procesului - verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii. 
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CAPITOLUL  VIII – TAXE SPECIALE 

Anexa A 
 
Art. 30 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare  Regulamentul pentru stabilirea 

domeniilor de activitate și condițiile în care se pot institui taxe speciale, modul de organizare și de funcționate a serviciilor de interes 

public local este prevăzut în anexa nr. 2 la HCL nr. 67 din 10.12.2020 
 

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 2020 
- lei - 

NIVELURILE 

STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

INDEXATE CU RATA 
INFLAȚIEI 3,8% 

- 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  

1. Taxa pentru eliberarea  autorizației pentru desfăşurarea 
activităţilor economice în spaţii de pe raza UAT Horodniceni şi 

viza anuală a acestora se stabileşte astfel,conform art. 
484,alin.1,2,3 Codul fiscal, astfel: 

a)pentru activităţi de comerţ cu amănuntul și cu 
ridicata persoane juridice și PFA, I.I și I.F ; 

b)pentru activităţile de prestări servicii şi producţie  

c)pentru activități agricole şi alte activităţi cu excepția 
celor prevăzute la lit. a) și b) prestate de P.F.A ,I.I , I.F; 

   
 

a)210 lei pentru 
activități de comerț 

prestate de persoane 
juridice -societăți 

comerciale și PFA, I.I., 

I.F, cu puncte de lucru 
pe raza uat 

Horodniceni;  
-110 lei –viza anuală; 

  
b)160 lei pentru 

activităţile de 

producţie și prestări 
servicii ; 

-55 lei-viza anuală;  
 

c)14 lei alte activități cu 

excepția celor prevăzute 
la lit. a) și b) prestate 

de P.F.A ,I.I , I.F ; 
 

 

a) 218 lei pentru 
activități de comerț  cu 

amănuntul și cu ridicat 

(cod CAEN prestate de 
persoane juridice -

societăți comerciale și 
PFA , I.I., I.F, cu 

puncte de lucru pe 

raza uat Horodniceni;  
-114 lei –viza anuală; 

  
b) 166 lei pentru 

activităţile de producţie 
și prestări servicii ; 

-83 lei-viza anuală;  

 
c) 15 lei alte activități cu 

excepția celor prevăzute 
la lit. a) și b) prestate 

de P.F.A,I.I , I.F ; 

 

2.  
Legea 7/1996 a cadastrului și publicității 

imobiliare-republicare 

Taxă eliberare certificat de atestare a edificării/desființării 
construcției, adeverință pentru notarea posesiei în cartea 

funciară  

10 10 

3.  
Legea 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcții 

Taxă pentru întocmirea procesului verbal de recepție la 

terminarea  lucrărilor 
25 26 



20 

 

4.  Art. 9 alin. (1) Legea nr. 544/2001 
Taxe speciale pentru recuperarea costurilor serviciilor de 

copiere a documentelor 

A4-1leu/pagina 

A3-2lei/pagina 

A4-1 leu/pagina 

A3-2 lei/pagina 

5.  Legea 544/2001 Taxă eliberare diverse copii din arhivă   5 lei/ pagina 

6.  

Art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și 

c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din Legea … 

nr. 101/2006, republicată 

Taxe speciale pentru servicii de salubrizare cu termen 

de plată anual -31 decembrie datorată în cazul în care 
persoana fizică/ juridică nu a încheiat contract de 

salubrizare cu un operator de salubrizare;  
 

*În situația în care din încasarea taxelor stabilite nu se asigură  

integral acoperirea costurilor privind serviciiile de salubrizare 
prestate în baza contractului de prestări servicii încheiat de 

comuna Horodniceni cu un operator economic , finanţarea 
necesară pentru plata serviciilor de salubrizare aferente 

contractului se suportă din bugetul local;  

55 lei-persoane 

fizice/gospodărie/an; 

530 lei-persoane 
juridice ,societăți 

comerciale și 
P.F.A,I.I,I.F ce 

desfășoară activităţi 

economice,cu puncte de 
lucru  pe raza uat 

Horodniceni  

 
**57 lei-persoane 

fizice/gospodărie/ 

an; 
550 lei-persoane 

juridice :societăți 
comerciale și 

P.F.A,I.I,I.F, cu puncte 

de lucru și care 
desfășoară activitate 

economică  pe raza uat 
Horodniceni;  

7.  
1. Art. 23 alin. (3) din Ordinul ministrului 

administrației și internelor nr. 1501/2006  

Se înregistrează de către consiliile locale 
numai mopedele, tractoarele care nu se supun 

înmatriculării, maşinile şi utilajele 
autopropulsate utilizate în lucrări de 

construcţii, agricole, forestiere, care păstrează 
caracteristicile de bază ale unui tractor, şi 

troleibuzele omologate, potrivit legii, de către 

Regia Autonomă „Registrul Auto Român”, 
precum şi tramvaiele, maşinile şi utilajele 

autopropulsate utilizate în lucrări de 
construcţii, agricole, forestiere, care nu 

păstrează caracteristicile de bază ale unui 

tractor, şi vehiculele cu tracţiune animală. 

Taxe speciale pentru înregistrare și  contravaloarea 

certificatului de înregistrare/plăcuțelor de înregistrare 
42 44 

8.  
 

 
 

 

 

9.  HCL nr. 67 din 10.12.2020/ art.1838 Cod Civil Taxă redactare/înregistrare contracte de arendă 10 10 

10.  HCL nr. 67 din 10.12.2020/Legea 207/2015 Taxă eliberare certificat fiscal la urgență în ziua depunerii 20 21 

11.  HCL nr. 67 din 10.12.2020/ Legea 207/2015 Taxă eliberare certificat fiscal în regim normal 5 5 

12.  HCL nr. 67 din 10.12.2020/OUG nr.33/2002 Taxă eliberare adeverinţe din Registrul Agricol  2 2 

13.  HCL nr. 67 din 10.12.2020 /Legea 17/2014 
Taxă întocmire/procesare dosar Legea 17/2014 privind 

vânzarea terenurilor din extravilan  
20 21 

          1. Temeiurile juridice, precum și denumirile taxelor speciale din modelul-cadru au doar caracter de exemplificare, fără a fi limitative/exhaustive. 

      **SCUTIRI: Persoanele care locuiesc singure, cu vârsta de peste 80 de ani pot beneficia de scutire a taxei de salubrizare, după aprobarea cererii 
de către primarul comunei.  

 

Președinte de ședință,                                                              Secretar general,   Primar, 


