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COMUNA MOACȘA                      
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                                                 T A B L O U L 
     cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora,   

  precum şi amenzile pentru anul 2021 stabilite în sume fixe 

                                                                  Codul fiscal - titlul IX “Impozite şi taxe locale” 

 
 

 

                                                                           Propunere majorare cu rata inflatiei anuale de 3.8% calculata ptr 

                                                                                            perioada ianuarie 2019 – decembrie 2019 
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 CAPITOLUL I. - IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI   

  

 A. PERSOANE FIZICE 

    

Valorile impozabile pentru clădirile rezidențiale și clădirilor – anexă apartinând persoanelor fizice, exprimate în lei, se determină prin 

înmulțireasuprafeței construite desfășurate a acesteia, exprimată în metrii pătrați, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în 

lei/mp din tabelul următor: 
Art.457 alin.(2)  

 
 

 
 

 

 

Tipul clădirii 

Nivelurile aprobate pentru anul 2020 Valoarea 

impozabilă -lei/mp 

Nivelurile propuse pentru anul 2021 indexate cu rata 

inflației de 3,8%  Valoarea impozabilă -lei/mp 

Cu instalaţii de apă, 

canalizare, electrice şi 

încălzire (condiţii cumulative) 

Fără instalaţii de apă, 

canalizare electrice sau 

încălzire 

Cu instalaţii de apă, canalizare, 

electrice şi încălzire (condiţii 

cumulative) 

Fără instalaţii de apă, 

canalizare electrice sau 

încălzire 

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din 

cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui 

tratament termic şi/sau chimic 

1046 628 1086 652 

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 
314 209 326 217 

C. Clădire-anexă cu cadre din beton sau cu pereţii exteriori din 

cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui 

tratament termic şi/sau chimic 

209 183 217 190 

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 

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, demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte 

scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri 

prevăzute la Iit, 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 

G Taxă de închiriere, concesiune clădiri 1 euro/mp/an 1 euro/mp/an 1 euro/mp/an 1 euro/mp/an 
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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 localităţii 

                                                                                Rangul localităţii 

IV. V. 

Reședința de comună - Mocșa Sate componente 

A 1,10 1,05 

B 1,05 1,00 

C 1,00 0,95 

 

 

        A – ZONA LAC-PĂDURENI 

        B – MOACȘA de la nr. casă  1-273 

        C – MOACȘA de la nr. casă  274-367 

        C – PĂDURENI de la nr. casă  1-132. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

CAPITOLUL II.  -  IMPOZITUL ȘI TAXĂ PE TEREN 

 

 

A. IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN 

 

Teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii. 

       
Art.465 alin.(2) 

       

Zona în cadrul 

localităţii 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi -lei/ha- 

Nivelurile aprobate pentru anul 2020 Propuse pentru anul 2021 indexate cu rata inflației de 3.8% 

IV V IV V 

A 930 744 965 772 

B 744 559 772 580 

C 559 371 580 385 
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Teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii,impozitul/taxa 

pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

 
Art.465 alin.(4)       

 

Nr. 

Crt. 

Zona Nivelurile aprobate pentru anul 2020 Propunere pentru anul 2021 indexate cu rata inflației de 3.8% 

Categoria de folosinţă A B C A B C 

1 Teren arabil 29 22 20 30 23 21 

2 Păşune 22 20 16 23 21 17 

3 Fâneaţă 22 20 16 23 21 17 

4 Vie 48 37 29 50 38 30 

5 Livadă 55 48 37 57 50 38 

6 
Pădure sau alt teren cu 

vegetaţie forestieră 
29 22 20 30 23 21 

7 Teren cu ape 16 14 8 17 15 9 

8 Drumuri şi căi ferate x x x x x x 

9 Teren neproductiv x x x x x x 

 
 

Suma stabilită conform alineatului precedent se înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut în următorul tabel:      
Art.465 alin.(5) 

 
 

 

Rangul localităţii Coeficienţii de corecţie 

IV  1,10 

V  1,00 
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B.  IMPOZIT PE TEREN SITUAT ÎN EXTRAVILAN    

 

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 

 
Art.465 alin.(7) 

 

Nr. 

Crt. 
Categoria de folosinţă 

Nivelurile aprobate pentru anul 2020  

impozit lei/ha 

Propunere pentru anul 2021      

indexate cu rata inflației de 3.8%                                

impozit lei/ha   

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 

6 Vie până la intrarea pe rod 0 0 

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

8 Livadă până la intrarea pe rod 0 0 

9 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr.crt.7.1. 17 18 

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

11 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 6 7 

12 Teren cu amenajări piscicole 36 37 

13 Drumuri şi căi ferate 0 0 

14 Teren neproductiv 0 0 
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Suma stabilită conform alineatului precedent se înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut în următorul tabel:      

 

Zona în cadrul localităţii 

                                                                                Rangul localităţii 

IV. V. 

Reședința de comună - Mocșa Sate componente 

A 1,10 1,05 

B 1,05 1,00 

C 1,00 0,95 

 

 

 

 SCUTIRI:   

                                                                                                                                                                                                                                                              -
Potrivit prevederilor art. 26 alin.(3)-(4) din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei 
sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare:” 
(3)Proprietarii de terenuri extravilane situate în arii natural protejate supuse unor restricţii de utilizare sunt scutiţi de la plata impozitului pe teren. 
(4) Scutirea de la plata impozitului pe teren se acordă în baza unei confirmări emise de administarţia ariei natural protejate sau de autoritate public central 
pentru protecţia mediului şi pădurillor”. 
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 CAPITOLUL IV – IMPOZIT PE MIJLOACE DE TRANSPORT 

 Art.470 alin.(2) 

 

Nr.

Crt. 

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 

I.   Vehicule înmatriculate - lei/200 cmc sau fracţiune din aceasta 

  
Nivelurile aprobate pentru 

anul 2020 

Propunere pentru anul 2021 

indexate cu rata inflației de 3.8 % 

1 
Motorete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 

1.600 cmc inclusiv 
8 9 

2 Motorete, tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1600 cmc 9 10 

3 Autoturisme cu capacitate cilindrică între 1.601 şi 2.000 cmc inclusiv 19 20 

4 Autoturisme cu capacitate cilindrică între 2.001 şi 2.600 cmc inclusiv 75 78 

5 Autoturisme cu capacitate cilindrică între 2.601 şi 3.000 cmc inclusiv 151 157 

6 Autoturisme cu capacitate cilindrică de peste 3.001 cmc 303 315 

7 Autobuze, autocare, microbuze 25 26 

8 
Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 

tone, inclusiv 
31 32 

9 Tractoare înmatriculate 19 20 

II. Vehicule înregistrate - lei/200 cmc sau fracţiune din aceasta 

  Vehicule cu capacitate cilindrică 
Nivelurile aprobate pentru anul 

2020 
Popunere pentru anul 2021 indexate 

cu rata inflației de 3.8% 

1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4800 cmc  2 3 

1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4800 cmc 4 5 

2.1 Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 52 lei/an 54 lei/an 

 

În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotărârii consiliului local. 

În cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective. 
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Art.470 alin.(5) 

Autovehicule de transport marfa cu masă totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată 
maximă admisă 

Ax(e) motor(oare) cu sistem de 

suspensie pneumatică sau 

echivalente recunoscute 

Impozitul în lei/an 

Alte sisteme de suspensie 

pentru axele motoare 

Impozitul în lei/an 

Ax(e) motor(oare) cu sistem de 

suspensie pneumatică sau 

echivalente recunoscute Impozitul 

în lei/an 

Alte sisteme de suspensie 

pentru axele motoare 

Impozitul în lei/an 

Nivelurile aprobate pentru anul 2020 Propunere pentru anul 2021 indexate cu rata inflației de 3.8% 

Două axe 

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 139 0 144 

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

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

Masa de cel puţin de 15 tone, dar mai mică de 18 tone 541 1223 562 1269 

Masa de cel puţin 18 tone 541 1223 562 1269 

Trei axe 

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

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

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

Masa de ce! puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 643 991 667 1029 

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 991 1540 1029 1599 

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 991 1540 1029 1599 

Masa de cel puţin 26 tone 991 1540 1029 1599 

Patru axe 

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică 25 tone 643 652 667 677 

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 652 1018 677 1057 

Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1018 1616 1057 1677 

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1616 2396 1677 2487 

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1616 2396 1677 2487 

Masa de cel puţin 32 tone 1616 2396 1677 2487 
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Art.470 alin.(6) 

Combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport marfa cu masă totală max. autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată 

maximă admisă. 

Ax(e) motor(oare) cu sistem 

de suspensie pneumatică                     

Impozitul în lei/an 

Alte sisteme de suspensie 

pentru axele motoare                            

Impozitul în lei/an 

Ax(e) motor(oare) cu sistem de 

suspensie pneumatică        

Impozitul în lei/an 

Alte sisteme de suspensie pentru 

axele motoare                                 

Impozitul în lei/an 

Nivelurile aprobate pentru anul 2020 Propunere ptr. anul 2021 indexate cu rata inflației 3.8% 

I.   2+1 axe 

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0 

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0 

Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 63 0 65 

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

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

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

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

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 781 1370 811 1422 

Masa de cel puţin 28 tone 781 1370 811 1422 

II.   2+2 axe 

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

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

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

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

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 911 1495 946 1552 

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1495 2075 1552 2154 

Masa de cel puţin 33 tone, dar maî mică de 36 tone 2075 3151 2154 3271 

Masa de cel puţin de 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2075 3151 2154 3271 
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Masa de cel puţin 38 tone 2075 3151 2154 3271 

III.   2+3 axe 

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1652 2298 1656 2385 

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2298 3123 2385 3123 

Masa de cel puţin 40 tone 2298 3123 2385 3242 

2 

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1459 2026 1514 2103 

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2026 2802 2013 2908 

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mult de 42 tone 2802 4145 2908 4303 

Masa de cel puţin 44 tone 2802 4145 2908 4303 

V.     3+3 axe 

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 831 1004 863 1042 

Masa de cei puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1004 1500 1042 1557 

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1500 2388 1557 2479 

Masa de cel puţin 44 tone 1500 2388 1557 2479 
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Art. 470 alin.(7)   

 

În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinație de autovehicule prevăzută la alin. (6), 

impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

 

Nr.Crt. Masa totală maximă autorizată 
Nivelurile aprobate pentru anul 2020                                                 

Impozit lei/an 

 Propunere pentru anul 2021 indexate                   

cu rata inflației de 3.8%                                                       

Impozit lei/an 

1  Până la 1 tonă inclusiv 9 10 

2 Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 36 37 

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

4  Peste 5 tone 67 70 
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    Art.470 alin.(8)  

 

    În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

 

Nr.Crt. Tipul 
Nivelurile aprobate pentru anul 2020                                                 

Impozit lei/an 

Propunere pentru anul 2021 

indexate cu rata inflației de 3.8%            

Impozit lei/an 

1 Luntre, barei tara motor, folosite pentru pescuit si uz personal 22 23 

2  Barei fara motor, folosite in alte scopuri 59 61 

3  Barei cu motor 220 228 

4  Nave de sport si agrement*) 523 543 

5 Scutere de apa 220 228 

6  Remorchere si impingatoare: x x 

     a) pana la 500 CP inclusiv 585 607 

     b) peste 500 CP si pana la 2.000 CP inclusiv 951 987 

     c) peste 2,000 CP si pana la 4.000 CP inclusiv 1462 1518 

     d) peste 4.000 CP 2340 2429 

7 Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta 190 197 

8 Ceamuri, şlepuri si barje fluviale: x x 

      a) cu capacitatea de incarcare pana la 1.500 de tone inclusiv 190 197 

  
    b) cu capacitatea de incarcare de peste 1,500 de tone si pana la 3.000 de tone 

inclusiv 
293 304 

      c ) cu capacitatea de incarcare de peste 3.000 de tone 422 513 532 
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CAPITOLUL V. - Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor    

     Art.474 

Nr. Crt. 

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul rural 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de 

urbanism 

Nivelurile aprobate pentru anul 2020                   

Taxa în lei 

Propunere pentru anul 2021 indexate cu rata 

inflației de 3.8% .Taxa în lei 

1 Până la 150 mp inclusiv 3 4 

2 Între 151 şi 250 mp inclusiv 4 5 

3 Între 251 şi 500 mp inclusiv 5 6 

4 Între 501 şi  750 mp inclusiv 6 7 

5 Între 751 şi 1000 mp inclusiv 7 8 

6 Peste 1000 mp. 
7 + 0,005 lei/mp pentru fiecare mp care 

depăşeşte 1000mp. 

8 + 0,005 lei/mp pentru fiecare mp care 

depăşeşte 1000mp. 

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

b)   Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul 

consiliului judeţean se stabileşte de consiliul local in suma de pana la 10 lei, inclusiv. 

c)    Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţiala sau cladire-anexa este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrărilor de construcţii, 

d)    Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decat cele menţionate la alin. (5) este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrărilor de 

construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente. 

e)     Pentru taxele prevăzute la alin. (5) si (6) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie se aplica următoarele reguli;: 

f)     Taxa datorata se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicita avizul si se plăteşte inainte de emiterea avizului; 

g)     Pentru taxa prevăzuta la alin. (5), valoarea reala a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mica decat valoarea impozabila a clădirii, stabilita  

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

i)       Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totala sau parţiala, a unei construcţii este egala cu 0,1% din valoarea impozabila stabilita pentru determinarea 

impozitului pe clădiri, aferenta partii desfiinţate. 
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Taxa pentru eliberarea autorizațiilor de construire și a altor avize și 

autorizații 

Nivelurile aprobate pentru 

anul 2020                                        

Taxa în lei 

Propunere pentru anul 2021 

indexate cu rata inflației de 

3.8%     Taxa în lei 

Art.474 alin.(14)                                                                                                             

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări                                  
7 8 

Art.474 alin.(14)                                                                                                             

Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de 

expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi spaţiile publice 
5 6 

Art.474 alin.(15)                                                                                                            

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la 

reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune 

prin cablu 

7 8 

Art. 474 alin.(16)                                                                                                         Taxa 

pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă 
6 7 

Art.475 Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi 

1. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare  12 14 

2.Taxa pentru eliberarea atestatului de producător 30 lei, respectiv pentru eliberarea 

carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol                                                                                                                                
30 32 

3. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurării activităţii de 

alimentaţie publică (datorată de persoanele a căror activitate se încadrează în grupele:                    

561 - Restaurante,                                                                                                              

563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor                                                         

932 - Alte activităţi recreative şi distractive potrivit CAEN  

Pentru o suprafață:                                    

până la 500 mp   - 105 lei                                

peste    500 mp  -  4.184 lei 

Pentru o suprafață:                                    

până la 500 mp   - 109 lei                                

peste    500 mp  -  4.343 lei 
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 CAPITOLUL VI -Taxa pentru folositrea mijloacelor de reclamă și publicitate 

 

  
Cota stabilită de Consiliul Local pentru anul 

2020 

Cota propusă pentru anul 2021 indexate cu rata 

inflației de 3.8% 

Art.477 al in.(5)                                                                  

Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate 
1% 1% 

  Nivelurile aprobate pentru anul 2020 
Propunere pentru anul 2021 indexate cu rata 

inflației de 3.8% 

Art.478 alin.(2)                                                                  

Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate 
-lei/m2 sau fracţiune de m2 - - lei/m2 sau fracţiune de m2 - 

a) In cazul unui afişaj situat în locul în care persoana 

derulează o activitate economică 
16 17 

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau altei structuri de 

afişaj pentru reclamă şi publicitate 
10 11 

 
 

CAPITOLUL VII - Impozitul pe spectacole 

 

Art.481 alin.(1)  Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare 

și a abonamentelor.  

 

Art. 481 alin.(2) Impozitul pe spectacole 
Cota stabilită de Consiliul Local 

pentru anul 2020 

Cota propusă pentru anul 2021 

indexate cu rata inflației de 3.8% 

a) In cazul unui spectacol spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic 

sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de 

circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională; 
0,5% 0,5% 

b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate Ia lit. a) 1% 1% 
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CAPITOLUL VIII  - Taxe speciale 

 

Art.484 alin.(1)  Pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice și juridice, precum și pentru 

promovarea turistică a localității, consiliul local adoptă taxe speciale conform tabel: 

 

Art.484 din Legea nr.227/2015 - Codul fiscal                                                       

Denumirea taxelor speciale şi domeniile de activitate în care s-au instituit 

Nivelurile aprobate pentru anul 

2020                    

Propunere pentru anul 2021 

indexate cu rata inflației de 3.8%       

Taxă specială pentru paza comunală 40/1ei/an/clădire - nr.administrativ 42/1ei/an/clădire - nr.administrativ 

Taxa pentru eliberarea plăcuţelor cu număr de înregistrare a vehiculelor care nu se 

supun înmatriculării 
60 lei/1 buc 65 lei/1 buc 

Taxa pentru eliberarea certificatului de înregistrare a vehiculelor care nu se supun 

înmatriculării 
5 Iei/1 buc 6 Iei/1 buc 

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a avizului program de funcţionare 100 lei 109 lei 

Taxă penrtu oficierea căsătoriei în afara programului de lucru și sărbători legale  300 lei 311 lei 

Taxă penrtu oficierea căsătoriei  pentru persoane care nu au domiciliu în UAT Moacșa 300 lei 311 lei 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

CAPITOLUL IX - Alte taxe locale  Art.486   

 

Taxe pentru utilizarea locurilor+B1+B3:D14+B+B3:D15 
Nivelurile aprobate 

pentru anul 2020                    

Propunere pentru 

anul 2021 indexate cu 

rata inflației de 3.8%      

Spaţii utilizate pentru servirea băuturilor alcoolice şi nealcoolice respectiv diferite alimente 21 lei/zi 22 lei/zi 

Spaţii utilizate pentru servirea alimentelor, legumelor sau a fructelor şi a altor produse agro-zootehnice 3 lei/mp/zi 4 lei/mp/zi 

Spaţii utilizate pentru comercializarea altor bunuri decât cele alimentare 3 lei/mp/zi 4 lei/mp/zi 

Spaţii utilizate pentru prestarea unor servicii (parc de distracţie, tobogane, calarie,etc ) 3 lei/mp/zi 4 lei/mp/zi 

Taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice de către vânzători ambulanţi 26 lei/zi 27 lei/zi 

Taxă de comerț ambulant a produselor de panificație și patiserie 200 lei/lună 208 lei/lună 

Închiriere Cămin cultural Pădureni pentru activități culturale (în afară evenimentelor de înmormântare) 
523 lei/24 ore, 262 lei/12 

ore 

543 lei/24 ore, 272 

lei/12 ore 

Închiriere casă de vacanță (cabana) pe malul Laului Pădureni 
523 lei/24 ore, 262 lei/12 

ore 

543 lei/24 ore, 272 

lei/12 ore 

Închiriere căsuțe de vacanță pe malul Laului Pădureni 31 lei/24 ore. 31 lei/24 ore. 

Taxă pentru utilizarea buldoexavatorului pentru scopuri private 
73 lei/oră în timp de lucru                               

+ 5 lei/km în deplasare 

73 lei/oră în timp de 

lucru                               

+ 5 lei/km în deplasare 

Taxă pentru moped, căruţă 10 lei/ buc. 11 lei/ buc. 

Taxă pentru eliberarea certificat atestare fiscală                   4 lei                     5 lei   

Taxă de urgennță pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală în aceași zi cu depunerea cererii                  10 lei                  10 lei 

Art. 486 alin.(4) Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă este în cuantum de 500 lei 

şi poate fi majorată prin hotărâre a consiliului local, fără ca majorarea să poată depăşi 50% din această valoare. 
                523 lei                 543 lei 

Art.9 alin.(l) din Legea nr.544/2001                                                                                                                          

Taxă pentru servicii de copiat acte (xerox) necesare persoanelor fizice şi juridice, în raport cu primăria. 
0,50 leî/file 1,00 lei/file 
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CAPITOLUL X – Sancţiuni 

 
Art.493  

 
 

  

Limitele minime și maxime  stabilite 

de Consiliul Local pe anul 2020 în 

cazul persoanelor fizice/lei 

Limitele minime și maxime  

propuse pentru anul 2021 indexate 

cu rata inflației de 3.8%  în cazul 

persoanelor fizice/lei 

Alin.(3)  Contravenţia prevăzută la Art.493 alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă 73 - 292 76 - 303 

Alin.(3)  Contravenţia prevăzută la Art.493 alin.(2) lit.b) se sancţionează cu amendă 292 - 728 303 - 756 

Alin.(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 amenda  
340 - 1.651 353 - 1.714 

Alin.(4.1) 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 amenda  
523 - 2.615 543 - 2.714 

Limitele stabilite de Consiliul Local pe anul 2020 în cazul persoanelor juridice 

Alin.(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%.  

 

 

 
 

 

 


