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HOTĂRÂREA nr. 41 
privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate 

aplicabile în Comuna Braniștea, în anul 2022 
 
 

Consiliul Local al Comunei Braniștea, având în vedere: 
- referatul de aprobare al Primarului Comunei Braniștea nr. 5129/09.11.2021; 
- raportul compartimentului de specialitate nr. 5130/09.11.2021; 
- avizul comisiilor de specialitate; 
- art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția României, republicată; 
- art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; 
- prevederile art. 87, alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 din Legea nr. 273/2006 

privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- prevederile OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;  
- prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; 
- prevederile OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, actualizată; 
- prevederile Legii nr. 270 din 22 decembrie 2017 a prevenirii; 
- prevederile HG nr. 33 din 25.01.2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii 

prevenirii nr. 270/2017, precum și a modelului planului de remediere. 
- prevederile Legii nr. Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor 

din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 491 Titlul IX din Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal cu modificările și 

completările ulterioare; 
- adresa Institutului Național de Statistică nr. 16/14.01.2021 publicată pe site-ul Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice privind comunicarea ratei inflației pentru anul 2020; 
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- publicarea anunțului cu nr. 5131/09.11.2021 privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului Local 

privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile 
aplicabile în Comuna Braniștea în anul 2022, în contextul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică, republicată; 

- publicarea pe pagina de internet la adresa : www.clbranistea.ro și afișarea la sediul primăriei în spațiul 
accesibil publicului; 
 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 4, lit. c, art. 139, alin. 3, lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 

 
 



 
HOTĂRĂȘTE 

  
Art. 1. Se aprobă valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, 

precum și amenzile aplicabile în Comuna Braniștea, prin indexare cu rata inflației de 2,6%, începând cu anul 
2022, astfel cum sunt redate în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren și impozitul pe mijloacele de transport sunt creanțe 
fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale, până la 31 martie și 30 septembrie inclusiv. Taxa pe clădiri 
și taxa pe teren se plătește lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de 
valabilitate a contractelor prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau 
folosință. 

 

Art. 3. Impozitul anual pe clădiri, pe teren, pe mijloacele de transport, datorate aceluiași buget local 
de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 de lei inclusiv, fiecare, se plătește integral 
până la primul termen de plată. 

 

Art. 4. (1) În cazul contribuabililor persoane fizice, pentru plata cu anticipație până la data de 
31.03.2022 a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a impozitului pe mijloacele de transport, se 
acordă o bonificație în cuantum de 10%. 

(2) În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru plata cu anticipație până la data de 31.03.2022 
a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a impozitului pe mijloacele de transport, se acordă o 
bonificație în cuantum de 5%. 

(3) Pentru clădirile și terenurile proprietate publică sau privată a unităților administrativ teritoriale 
care nu au destinația de locuințe, concesionate/închiriate, începând cu 1 ianuarie 2022 se stabilește 
indexarea redevenței cu 10%. 

(4) Pentru clădirile și terenurile proprietate publică sau privată a unităților administrativ teritoriale cu 
destinația pentru construcții de locuințe, concesionate/închiriate, începând cu 1 ianuarie 2022 se stabilește 
indexarea redevenței cu 10%. 

 

Art. 5. Lista privind actele normative prin care au fost instituite impozite și taxe locale și Hotărârile 
Consiliului Local al Comunei Braniștea cu impact asupra impozitelor și taxelor locale din perioada 2014-2022 
este cuprinsă în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 

Art. 6 Pentru motive temeinice, primarul comunei poate aproba scutirea de plată a taxelor locale 
pentru persoanele în nevoie, prin înscrierea pe documente a mențiunii ”scutit”. 

 

Art. 7. Pentru aplicarea corectă a valorilor impozabile precum și a impozitelor pe clădiri și teren se 
vor avea în vedere prevederile în vigoare ale hotărârilor Consiliului Local al Comunei Braniștea privind 
zonarea. 

Art. 8. Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 9. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2022.  
 

Art. 10. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Comunei Braniștea, 
Compartimentul Financiar-Contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

 

Art. 11. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Braniștea, Primarului 
Comunei Braniștea, Instituției Prefectului Județului Mehedinți – în vederea exercitării controlului de 
legalitate și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei și pe pagina de internet 
www.clbranistea.ro. 
 

Adoptată astăzi 29 decembrie 2021 în ședință ordinară a Consiliului Local Braniștea cu 8 voturi 
pentru, 1 împotrivă și 0 abțineri . 
 
                            Președinte de ședință,                                                                    Contrasemnează, 
                                  Consilier local,                                                              Secretar General UAT Braniștea, 
                                   Dobre Milica                                                                             Blăgniceanu Ionuț 



Anexa la HCL nr. 41 din 29.12.2021 
 

I. IMPOZITUL ȘI TAXA PE CLĂDIRI 
(Art. 455 – 462 din Codul Fiscal) 

 
 PERSOANE FIZICE 

Pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0.1% 
asupra valorii impozabile a clădirii. Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate a acesteia, 
exprimată în metri pătrați, cu valoarea impozabilă corespunzătoare din tabelul următor: 
 

Art. 457, alin. 1 – Clădiri rezidențiale și clădiri anexă 

Fără instalații de apă, canalizare,  
electricitate sau încălzire 

Valoare impozabilă lei/mp 
Nivelurile 2021 Nivelurile 2022 

 ZONA A B C D A B C D 
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 

Rang IV 716,59 684,02 651,45 618,88 735,22 701,80 668,38 634,97 

Rang V 684,02 651,45 618,87 586,30 701,80 668,38 634,97 601,54 
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 

Rang IV 238,86 228,01 217,15 206,29 245,07 233,93 222,79 211,65 

Rang V 228,01 217,15 206,29 195,43 233,93 222,79 211,65 200,51 
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 

Rang IV 208,46 199,77 190,01 180,24 213,87 204,96 194,95 184,92 

Rang V 199,77 190,01 180,24 170,46 204,96 194,95 184,92 174,89 
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 

Rang IV 89,03 84,69 81,43 77,09 91,34 86,89 83,54 79,09 

Rang V 84,69 81,43 77,09 72,74 86,89 83,54 79,09 74,63 
E. În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi 
amplasate la subsol, demisol și/sau mansardă, utilizate ca locuință, în 
oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 

Rang IV 
Rang V 

75% din suma care  
s-ar aplica clădirii 

75% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

F. În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi 
amplasate la subsol, demisol și/sau mansardă, utilizate în alte scopuri 
decât cel de locuință, în oricare din tipurile prev. la lit. A-D 

Rang IV 
Rang V 

50% din suma care  
s-ar aplica clădirii 

50% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

 
Pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0.5%. 
Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin 

aplicarea unei cote de 0.4% asupra valorii impozabile a clădirii. 
 
 
 



 
 PERSOANE JURIDICE 
 Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul / taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 
0.4% asupra valorii impozabile a clădirii. 
 Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul / taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 
1.2 % asupra valorii impozabile a clădirii. 
 
 

Valoarea impozabilă a clădirii, determinată conform prevederilor de mai sus, se reduce în funcție de anul terminării acesteia, după cum urmează: 
 - cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință; 
 - cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 si 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință; 
 - cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 și 50 de ani inclusiv la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință. 

 
În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca 

fiind cel în care a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acțiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenție la 
structura de rezistență a clădirii, pentru asigurarea cerinței fundamentale de rezistență mecanică și stabilitate, prin acțiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, 
modificare sau extindere, precum și, după caz, alte lucrări de intervenție pentru menținerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerințe 
fundamentale aplicabile construcțiilor, conform legii, vizând în principal, creșterea performanței energetice și a calității arhitectural-ambientale și funcționale a 
clădirii. Anul terminării se actualizează în condițiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii crește cu cel puțin 50% față de valoarea 
acesteia la data începerii executării lucrărilor. 
  

 
 
 

TABEL 
Cuprinzând coeficienții de corecție pozitivă corespunzători zonelor din cadrul localităților și rangurilor localităților cu care au fost ajustate valorile 

impozabile 
 

Zona din cadrul localității RANGUL LOCALITĂȚII 
IV V 

A 1,10 1,05 
B 1,05 1,00 
C 1,00 0,95 
D 0,95 0,90 

 
 

 
 
 



 

II. IMPOZITUL PE TEREN 
 

IMPOZITUL PE TERENUL AMPLASAT ÎN INTRAVILAN,  
ÎNREGISTRAT ÎN REGISTRUL AGRICOL LA CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ TERENURI CU CONSTRUCȚII 

Persoane fizice și persoane juridice 
(Art. 465, alin. 2 Cod Fiscal) 

 
 

 
 În cazul  unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, taxa pe teren se 
stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel: 
 
 
 
 
 

Zona în 
 cadrul  

localității 

Nivelurile stabilite pentru anul 2021 lei/ha Nivelurile stabilite pentru anul 2022 lei/ha 
Sat reședință de comună 

(rangul IV) 
Sat aparținător comunei  

(rangul V) 
Sat reședință de comună  

(rangul IV) 
Sat aparținător comunei 

(rangul V) 
A 965,23 852,31 990,32 874,47 
B 771,97 554,29 792,04 568,70 
C 579,79 385,44 594,86 395,46 
D 377,84 193,27 387,66 198,29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN,  

ÎNREGISTRAT ÎN REGISTRUL AGRICOL LA ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINȚĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCȚII  
(Art. 465, alin 3 Cod Fiscal) 

 
În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, 

impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de mai 
jos, iar acest rezultat se înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător, respectiv 1,1 – coeficient de corecție corespunzător rangului IV și 1,00 – 
coeficient de corecție corespunzător rangului V. 
 Ca excepție de la prevederile de mai sus, în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul 
agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor privind terenul 
extravilan numai dacă îndeplinesc, cumulativ următoarele condiții: 

a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură; 
b) au înregistrate în evidența contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri și cheltuieli din desfășurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. 

a) 
 
 

Nr. 
Crt. 

ZONA 
Categoria de folosință 

Nivelurile stabilite pentru anul 2021 lei/ha Nivelurile stabilite pentru anul 2022 lei/ha 
A B C D A B C D 

1. Teren arabil 
Rangul IV 36,66 24,97 22,80 17,38 37,61 25,61 23,39 17,83 
Rangul V 30,40 22,80 20,62 16,29 31,19 23,39 21,15 16,71 

2. Pășune 
Rangul IV 24,97 22,80 17,38 15,20 25,61 23,39 17,83 15,59 
Rangul V 22,80 20,62 16,29 14,12 23,39 21,15 16,71 14,48 

3. Fâneață 
Rangul IV 24,97 22,80 17,38 15,20 25,61 23,39 17,83 15,59 
Rangul V 22,80 20,62 16,29 14,12 23,39 21,15 16,71 14,48 

4. Vie 
Rangul IV 55,38 41,26 36,66 22,80 56,81 42,33 37,61 23,39 
Rangul V 48,95 38 30,40 20,62 50,22 38,98 31,19 21,15 

5. Livadă 
Rangul IV 62,98 55,38 41,26 36,66 64,61 56,81 42,33 37,61 
Rangul V 57,55 48,95 38 30,40 59,04 50,22 38,98 31,19 

6. Pădure sau alt teren cu 
vegetație forestieră 

Rangul IV 36,66 24,97 22,80 17,38 37,61 25,61 23,39 17,83 
Rangul V 24,97 22,80 20,62 16,29 25,61 23,39 21,15 16,71 

7. Teren cu ape 
Rangul IV 17,38 15,20 9,77 - 17,83 15,59 10,02 - 
Rangul V 16,29 14,12 8,69 - 16,71 14,48 8,91 - 

 
 
 
 



 
 

IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE ÎN EXTRAVILAN  
Persoane fizice și juridice 

(Art. 465 alin. 7 Cod Fiscal) 
 
 
 

 
Nr.crt. 

 
CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ 

Nivelurile stabilite pentru anul 2021 
Lei/ha (ZONA A) 

Nivelurile stabilite pentru anul 2022 
Lei/ha (ZONA A) 

Rangul IV Rangul V Rangul IV Rangul V 
1. Teren cu construcții 36,91 34,74 37,86 35,64 
2. Teren arabil 59,72 56,46 61,27 57,92 
3. Pășune 33,66 31,48 34,53 32,29 
4. Vie pe rod 66,23 62,98 67,95 64,61 
5. Livadă pe rod 67,31 64,05 69,06 65,71 

 
 
 
Valorile prevăzute în tabelul de mai sus includ coeficientul de corecție corespunzător rangului localității, prevăzut la art. 457 alin. 6 din Codul 

Fiscal (sat Braniștea – rangul IV – coeficient de corecție – 1,1, sat Goanța – rangul V – coeficient de corecție 1,05). 
 
Până la cartarea terenurilor pe cele 5 clase de calitate ale  solului, impozitul pe terenurile extravilane se va stabili prin înmulțirea numărului de 

hectare cu suma corespunzătoare din tabelul de mai sus, aferente zonei A. 
 

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului 
respectiv, se acordă o bonificație de 10%, pentru persoanele fizice și de 5% pentru persoanele juridice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 
 
 

MIJLOACE DE TRANSPORT CU TRACȚIUNE MECANICĂ  
(Art. 470, alin. 2 Cod Fiscal) 

 
 

Mijloc de transport cu tracțiune mecanică Nivelurile stabilite pentru anul 2021 Nivelurile stabilite pentru anul 2022 
lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta 

I.VEHICULE ÎNMATRICULATE (lei/200 cm3 sau fracțiune de aceasta)   
1.Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitate cilindrică de până la 1600 cmc 8,69 8,91 
2.Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitate cilindrică de peste 1600 cmc 9,77 10,02 
2.Autoturisme cu capacitate cilindrică între 1601 cmc și 2000 cmc inclusiv 19,55 20,05 
3.Autoturisme cu capacitate cilindrică între 2001 cmc și 2600 cmc 78,17 80,20 
4.Autoturisme cu capacitate cilindrică între  2601 cmc și 3000 cmc 156,34 160,40 
5.Autoturisme cu capacitate cilindrică peste 3001 cmc 314,87 323,05 
6.Autobuze, autocare, microbuze 26,05 26,72 
7.Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv 32,57 33,41 
8.Tractoare înmatriculate 19,54 20,04 
II.VEHICULE ÎNREGISTRATE (lei/200 cm3 sau fracțiune de aceasta)   
1.Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică <4800 cmc 4,34 4,45 
2.Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică >4800 cmc 6,52 6,68 
3.Vehicule fără capacitate cilindrică 54,29 lei/an 55,70 lei/an 

 
 

Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru: 
a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale 

veteranilor de război, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;  
b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în 

gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu 
handicap grav sau accentuat și persoane încadrate în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea 
contribuabilului;  

c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 și  5 din Decretul-lege nr. 118/1990, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, și a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din OG nr. 105/1999, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea 
contribuabilului;  



d) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 
341/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;  

e) mijloacele de transport ale instituțiilor publice; 
f) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau 

suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localități, dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public; 
g) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare; 
h) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral; 
i) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenții în situații de urgență; 
j) mijloacele de transport ale instituțiilor sau unităților care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a 

Ministerului Tineretului și Sportului; 
k) mijloacele de transport ale fundațiilor înființate prin testament constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții 

de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural; 
l) mijloacele de transport ale organizațiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură 

găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserţie socială pentru copil, familie, 
persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii; 

m) autovehiculele acționate electric; 
n) autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă și care nu sunt utilizate în folosul propriu al operatorului economic, comerciant 

auto sau societate de leasing; 
o) mijloacele de transport deținute de către organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale. 
Scutirile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se acordă integral pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, aflat în proprietatea 

persoanelor menționate la aceste litere, deținute în comun cu soțul sau soția. În situația în care o cotă-parte din dreptul de proprietate asupra 
mijlocului de transport aparține unor terți, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deținută de acești terți. 

Pentru mijloacele de transport hibride se acordă o reducere de 50%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
AUTOVEHICULE DE TRANSPORT MARFĂ CU MASA TOTALĂ AUTORIZATĂ DE PESTE 12 TONE 

(Art. 470, alin. 5 Cod Fiscal) 
 

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă 
admisă 

Impozitul în lei stabilit pentru anul 2021 (lei pe an) Impozitul în lei stabilit pentru anul 2022 (lei pe 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 

Vehicule cu două axe 
1. Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 154,17 0 158,17 
2. Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 154,17 428,87 158,17 440,02 
3. Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 428,87 602,59 440,02 618,25 
4. Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 602,59 1364,78 618,25 1400,26 
5. Masa de cel puțin 18 tone 602,59 1364,78 618,25 1400,26 
Vehicule cu 3 axe 
1. Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 154,17 269,03 158,17 276,02 
2. Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 269,03 552,64 276,02 567 
3. Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 552,64 717,68 567 736,33 
4. Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 717,68 1106,37 736,33 1135,13 
5. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1106,37 1718,74 1135,13 1763,42 
6. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1106,37 1718,74 1135,13 1763,42 
7. Masa de cel puțin 26 tone 1106,37 1718,74 1135,13 1763,42 
Vehicule cu 4 axe     
1. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 717,68 727,44 736,33 746,35 
2. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 727,44 1135,70 746,35 1165,22 
3. Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1135,70 1803,43 1165,22 1850,31 
4. Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1803,43 2675,28 1850,31 2744,83 
5. Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1803,43 2675,28 1850,31 2744,83 
6. Masa de cel puțin 32 tone 1803,43 2675,28 1850,31 2744,83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



COMBINAȚII DE AUTOVEHICULE, UN AUTOVEHICUL ARTICULAT SAU TREN RUTIER, DE TRANSPORT MARFĂ  
CU MASA TOTALĂ MAXIMĂ AUTORIZATĂ EGALĂ SAU MAI MARE DE 12 TONE 

(Art. 470, alin. 6 Cod Fiscal) 
 

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă 
admisă 

Impozitul în lei stabilit pentru anul 2021 (lei pe an) Impozitul în lei stabilit pentru anul 2022 (lei pe 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 

Vehicule cu 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 69,48 0 71,28 
4. Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 69,48 159,60 71,28 163,74 
5. Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 159,60 373,49 163,74 383,20 
5. Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 373,49 483,16 383,20 495,72 
7. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 483,16 871,86 495,72 894,52 
8. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 871,86 1528,74 894,52 1568,48 
9. Masa de cel puțin 28 tone 871,86 1528,74 894,52 1568,48 
Vehicule cu 2 + 2 axe 
1. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 14 tone 149,84 348,53 153,73 357,59 
2. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 16 tone 348,53 573,28 357,59 588,18 
3. Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 18 tone 573,28 841,45 588,18 863,32 
4. Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 20 tone 841,45 1016,26 863,32 1042,68 
5. Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 22 tone 1016,26 1668,79 1042,68 1712,17 
5. Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 23 tone 1668,79 2315,98 1712,17 2376,19 
7. Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 25 tone 2315,98 3516,73 2376,19 3608,16 
8. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 28 tone 2315,98 3516,73 2376,19 3608,16 
9. Masa de cel puțin 38 tone 2315,98 3516,73 2376,19 3608,16 
Vehicule cu 2 + 3 axe 
1. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1843,60 2565,62 1891,53 2632,32 
2. Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2565,62 3486,34 2632,32 3576,98 
3. Masa de cel puțin 40 tone 2565,62 3486,34 2632,32 3576,98 
Vehicule cu 3 + 2 axe 
1. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1628,62 2261,62 1670,96 2320,42 
2. Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2261,62 3128,04 2320,42 3209,36 
3. Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3128,04 4627,46 3209,36 4747,77 
4. Masa de cel puțin 44 tone 3128,04 4627,46 3209,36 4747,77 
Vehicule cu 3 + 3 axe 
1. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 926,15 1120,49 950,22 1149,62 
2. Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1120,49 1674,22 1149,62 1717,74 
3. Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1674,22 2664,42 1717,74 2733,69 
4. Masa de cel puțin 44 tone 1674,22 2664,42 1717,74 2733,69 



 
REMORCI, SEMIREMORCI SAU RULOTE 

(Art. 470, alin. 7, Cod Fiscal) 
 

Masa totală maximă autorizată Nivelurile stabilite pentru anul 2021 Nivelurile stabilite pentru anul 2022 
Impozit (lei) Impozit (lei) 

a. până la o tonă inclusiv 9,77 10,02 
b. peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 36,91 37,86 
c. peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 56,46 57,92 
d. peste 5 tone 69,48 71,28 

 
În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinație de autovehicule prevăzute la art. 470, alin. 6 din Codul Fiscal, 

Impozitul asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul de mai sus. 
 
 
 
 

MIJLOACE DE TRANSPORT PE APĂ 
(Art. 470, alin. 8, Cod Fiscal) 

 

Masa totală maximă autorizată Nivelurile stabilite pentru anul 2021 Nivelurile stabilite pentru anul 2022 
Impozit (lei) Impozit (lei) 

1. Luntre, bărci fără motor folosite pentru pescuit și uz personal 22,80 23,39 
2. Bărci fără motor folosite în alte scopuri 61,89 63,49 
3. Bărci cu motor 231,27 237,28 
4. Nave de sport și agrement 550,47 564,78 
5. Scutere de apă 231,27 237,28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



IV. TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ȘI A AUTORIZAȚIILOR 
 

Cadrul legal Denumirea taxei Nivelurile stabilite pentru 
anul 2021 

Nivelurile stabilite pentru 
anul 2022 

Art. 474  
Cod fiscal 

Taxa pentru 
eliberarea 

certificatului de 
urbanism, a 

autorizațiilor de 
construire și a 

altor avize 
asemănătoare 

1.Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism (în funcție de suprafața pentru care se 
solicită) 

  

până la 150 mp inclusiv 3 4 
între 151 – 250 mp inclusiv  3 4 
între 251 – 500 mp inclusiv 4 5 
între 501 – 750 mp inclusiv 6 7 
între 751 – 1000 mp inclusiv 7 8 

peste 1000 mp 7+0,01 lei/m2 pentru ce 
depășește 1000 m2 

8+0,01 lei/m2 pentru ce 
depășește 1000m2 

1.1.Taxă prelungire certificat de urbanism 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului 
1.2. Taxă pentru avizarea certificatului de urbanism 17 18 
2.Taxă pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire rezidențială sau clădire 
- anexă 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții 

2.1 Taxă pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte construcții decât cele de la 
pct. 2 

1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, 
inclusiv valoarea instalațiilor aferente 

2.2 Taxă pentru prelungirea unui certificat sau unei autorizații 30% din cuantumul pentru eliberarea certificatului sau 
autorizației inițiale 

2.3 Taxă pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei construcții 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pt. determinarea 
impozitului pe clădiri, aferentă părții desființate 

3. Taxă pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări 15 lei/mp foraje 
17 lei/mp excavări 

16 lei/mp foraje 
18 lei/mp excavări 

4. Taxă pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în 
vederea realizării unei construcții 

3% din valoarea autorizată a 
lucrărilor de organizare de 

șantier 

3% din valoarea autorizată a 
lucrărilor de organizare de 

șantier 
5. Taxă pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote, ori 
campinguri 

2% din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcție 

2% din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcție 

6. Taxă 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 

9 lei pe m2 de suprafață 
ocupată de construcție 

10 lei pe m2 de suprafață 
ocupată de construcție 

7. Taxă pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente 15 lei / racord 16 lei / racord 
8. Taxă pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă 9 lei 10 lei 

Art. 475 
Cod fiscal 

Taxă pentru 
eliberarea 

autorizațiilor 
pentru 

desfășurarea unor 
activități 

1. Taxă pentru eliberarea autorizației sanitare de funcționare 22 lei 23 lei 
2. Taxă pentru eliberarea atestatului de producător / carnet de comercializare 54 lei 56 lei 
3.Taxă pentru eliberarea / vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea unor activități 
pentru o suprafață de până la 500 m2, inclusiv: 
- restaurante 
- fast-food 
- baruri și alte activități de servire a băuturilor 
- alte activități recreative 

 
 

1085,75 lei 
433,88 lei 
542,87 lei 
325,93 lei 

 
 

1114,05 lei 
445,16 lei 
556,98 lei 
334,40 lei 



 

 
 
 

 Nivelurile stabilite pentru 
anul 2021 

Nivelurile stabilite pentru 
anul 2022 

Taxă pentru serviciile de reclamă și publicitate 2% 2% 
Taxă pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate   
a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică 32 lei / m2 33 lei / m2 
b) în cazul oricărui alt panou, afișaj sau structură de afișaj pentru reclamă și publicitate 22 lei / m2 23 lei / m2 

 
 
 
 

VI. IMPOZIT PE SPECTACOLE 
(Art. 481, alin. 2 Cod Fiscal) 

 
 

Manifestarea artistică sau activitatea distractivă Nivelurile stabilite pentru anul 2021 Nivelurile stabilite pentru anul 2022 
 Lei/mp  Lei/mp 

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 sa internațională 

2% din valoarea biletelor de intrare și 
abonamentelor 

2% din valoarea biletelor de intrare și 
abonamentelor 

b) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a 5% din valoarea biletelor de intrare și 
abonamentelor 

5% din valoarea biletelor de intrare și 
abonamentelor 

 
 
 
 
 
 
 
 

V. TAXĂ PENTRU AFIȘAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE 
(Art. 477 - 478 Cod Fiscal) 



VII. TAXE SPECIALE 
(Art. 484 Cod Fiscal) 

 
 

 
 

DENUMIREA TAXEI Nivelurile stabilite 
pentru anul 2021 

Nivelurile stabilite 
pentru anul 2022 

Taxă pentru oficierea căsătoriei în altă locație decât sediul primăriei 519 lei 532 lei 
Taxă pentru dispensă termen căsătorie 519 lei 532 lei 
Taxă pentru înregistrarea dosarelor de schimbare a numelui pe cale administrativă 104 lei 107 lei 
Taxă pentru transcriere acte de stare civilă 104 lei 107 lei 
Taxă pentru eliberare dovadă căsătorie pentru străinătate și adeverință componență familie 52 lei 53 lei 
Taxă pentru înscrierea numelui de familie (prenumelui) cu noua ortografie a limbii române 21 lei 22 lei 
Efectuarea la cererea persoanelor fizice a verificărilor in actele de stare civila pentru stabilirea 
arborelui genealogic 208 lei 213 lei 

Taxă desfacere căsătorie pe cale administrativă 543 lei 557 lei 
Taxă eliberare certificat de atestare fiscală 5 lei 5 lei 
Taxă pentru eliberarea autorizației de circulație și plăcuțelor cu numere de înmatriculare pentru: 
moped, căruță, utilaje, etc. care nu pot fi înmatriculate conform codului rutier, la eliberarea 
autorizației 

54 lei 56 lei 

Taxă salubrizare – conform HCL nr. 6/2021 15 lei / an 63,50 lei/an / persoană 
Taxă eliberare copii de pe actele din arhivă 21 lei / document 22 lei / document 

 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



VIII. ALTE TAXE LOCALE 
(Art. 486 Cod fiscal) 

 
 

I. Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice 
- Taxa pentru vânzători ambulanți – 15 lei/zi 
- Taxa pentru vânzarea de mărfuri din autoturisme – 15 lei/zi 
- Taxa pentru depozitarea de materiale sau utilaje pe domeniul public sau privat al comunei 10 lei/mp/zi . 
II. Taxe pentru deținerea în proprietate a vehiculelor lente ce folosesc infrastructura locală – art. 486, alin. 2 Cod fiscal 
- Tractoare de 65 CP – 55 lei/an 
- Tractoare de 45 CP – 35 lei/an 
- Pluguri pentru tractoare de 65 CP – 20lei/an 
- Pluguri pentru tractoare de 45CP – 15lei/an 
- Semănătoare grâu, porumb – 15 lei/an 
- Cultivator – 10 lei an 
- Presă de balotat – 25 lei/an 
- Instalație de stropit vie – 25 lei/an 
- Instalație de erbicidat – 10 lei/an 
- Combină – 250 lei/an 
- Disc – 25 lei/an 
III. Alte taxe 
- Taxă pentru închirierea sălii Căminului Cultural – 100 lei/zi; 
- Taxă pentru măsurători terenuri/construcții – 50,00 lei 
- Taxă pentru eliberarea  anexei 24 pentru deschiderea procedurii succesorale – 25 lei 
- Taxă pentru înregistrarea contractelor de arendare – 30,00 lei 
- Taxă pentru înregistrarea contractelor de comodat – 30,00 lei 
- Taxă pentru vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan – 50 lei 

 
 
 
                                                              Președinte de ședință,                                                                                              Contrasemnează, 
                                                                    Consilier local                                                                                            Secretar General UAT Braniștea, 
                                                                    Dobre Milica                                                                                                        Blăgniceanu Ionuț 
 


