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ANEXA NR.1
La Hotărâre a Consiliului Local Moldoveni NR. 92 din 09.12.2019
TABLOUL IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2020
Art. 457 alin. 2 Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafață construită pentru clădiri
rezidențiale și clădiri anexă aparținând persoanelor fizice
Valori impozabile conform Legii nr.227/2015,
aplicabile începând cu 1 ianuarie 2020
Valoarea impozabilă
- lei/m.p.Fără instalaţii de apa,
Cu instalaţii de apă,
canalizare, electrice
canalizare, electrice
încălzire
încălzire (condiţii
cumulative)

Tipul clădirii

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi
exteriori din caramida arsă sau din orice alte
materiale rezultate in urma unui tratament termic
şi/sau chimic
B.Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră
naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din
orice alte materiale nesupuse unui tratament
termic si/sau chimic
C. Clădire-anexa cu cadre din beton armat sau cu
pereţi exteriori din caramidă arsă sau din orice alte
materiale rezultate în urma unui tratament termic
si/sau chimic
D. Clădire-anexa cu pereţii exteriori din lemn, din
piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci
sau din orice alte materiale nesupuse unui
tratament termic si/sau chimic
E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeași
adresă încăperi amplasate la subsol, demisol sau
mansarda, utilizate ca locuință, în oricare dintre
tipurile de clădiri prevăzute la
lit.A - D
F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeași
adresă încăperi amplasate la subsol, demisol sau
mansarda, utilizate în alte scopuri decât cel de
locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la
lit.A - D

1060

636

318

213

212

185

133

79

75 % din suma care s-ar
aplica clădirii

75 % din suma care s-ar
aplica clădirii

50 % din suma care s-ar
aplica clădirii

50 % din suma care s-ar
aplica clădirii

Rangul localităţii

Zona în cadrul
localităţii

IV
======================================

V
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A
B
C
D

1,10
1,05
1,00
0,95

1,05
1,00
0,95
0,90

Calculul impozitului/taxei pe teren: art.465 alin. 2
Zona în cadrul localităţii

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

A
B

1272
1166

1166
1007

Calculul impozitului/taxei pe teren: art.465 alin. 4
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zona
Categoria de folosinţă

Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie
Livadă
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră
Teren cu ape
Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

A

B

C

D

29
22
22
49
56
29
16
0
0

22
20
20
37
49
22
14
0
0

-

-

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

Coeficientul de corecţie
1,10
1,00

(6) 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):
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
6.

Categoria de folosinţă
Teren cu construcţii
Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1
Vie până la intrarea pe rod
Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1

======================================

Impozit
-lei-

32
53
29
29
59
0
60
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6.1.
7.
7.1
8.
8.1
9.
10.

Livadă până la intrarea pe rod
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt.
7.
Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie
Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole
Teren cu amenajări piscicole
Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

0
17
0
6
36
0
0

Calculul impozitului: art.470 – art. 1
(1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport, conform
celor prevăzute în prezentul capitol.
(2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în
funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracţiune din
aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
Mijloc de transport cu tracţiune mecanică

I.Vehicule înmatriculate (lei / 200 cm3 sau fracţiune din
aceasta)

Nivelurile aplicabile
în anul fiscal 2020 conform Legii
nr.227/2015

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cmc sau fracţiune din aceasta)
1.Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea
8
cilindrica de până la 1600 cmc inclusiv
2. Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică
9
de peste 1.600 cmc
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cmc şi 2.000
19
cmc inclusiv
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cmc şi2.600
76
cmc inclusiv
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cmc şi3.000
153
cmc inclusiv
6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cmc
308
7. Autobuze, autocare, microbuze
25
8. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă
31
autorizată de până la 12 tone, inclusiv
9. Tractoare înmatriculate
19
II. Vehicule înregistrate
1. Vehicule cu capacitate cilindrică
lei/200 cmc
1.1
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică
4
< 4.800 cmc
1.2
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cmc
6
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată
79 lei/an
(3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%.
În cazul mijloacelor de transport electrice, impozitul se reduce cu 100%.
======================================
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(4) În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele
respective.
(5) În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12
tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:
Impozitul (în lei / an)
Numărul axelor şi masa totală
autorizată
I

maximă

Vehicule cu două axe
1
2
3
4
5

II
1
2
3
4
5
6
7
III
1
2
3
4
5
6

Masa nu mai putin de 12 t dar nu mai
mult de 13 t
Masa nu mai putin de 13 t dar nu mai
mult de 14 t
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai
mică de 15 tone
Masa de cel puţin 15 tone, dar mai
mică de 18 tone
Masa de cel puţin 18 tone
Vehicule cu 3 axe
Masa de cel puţin 15 tone, dar mai
mică de 17 tone
Masa de cel puţin 17 tone, dar mai
mică de 19 tone
Masa de cel puţin 19 tone, dar mai
mică de 21 tone
Masa de cel puţin 21 tone, dar mai
mică de 23 tone
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai
mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai
mică de 26 tone
Masa de cel puţin 26 tone
Vehicule cu 4 axe
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai
mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai
mică de 27 tone
Masa de cel puţin 27 tone, dar mai
mică de 29 tone
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai
mică de 31 tone
Masa de cel puţin 31 tone, dar mai
mică de 32 tone
Masa de cel puţin 32 tone

Ax(e) motor (oare) cu sistem
de suspensie pneumatică sau
echivalente recunoscute

Alte sisteme de
suspensie pentru axele
motoare

0

151

151

419

419

588

588

1.333

588

1.333

151

263

263

540

540

701

701

1.081

1.081

1.678

1.081

1.678

1.081

1.678

701

710

710

1.109

1.109

1.760

1.760

2.612

1.760

2.612

1.760

2.612

======================================
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(6) În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă
cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este
egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:
Impozitul (în lei / an)
Numărul axelor şi masa totală
maximă
autorizată
Ax(e) motor (oare) cu sistem
Alte sisteme de
de suspensie pneumatică sau suspensie pentru axele
echivalente recunoscute
motoare
I
Vehicule cu 2 + 1 axe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
III
1
2

Masa de cel puţin 12 tone,
mică de 14 tone
Masa de cel puţin 14 tone,
mică de 16 tone
Masa de cel puţin 16 tone,
mică de 18 tone
Masa de cel puţin 18 tone,
mică de 20 tone
Masa de cel puţin 20 tone,
mică de 22 tone
Masa de cel puţin 22 tone,
mică de 23 tone
Masa de cel puţin 23 tone,
mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone,
mică de 28 tone
Masa de cel puţin 28 tone
Vehicule cu 2+2 axe
Masa de cel puţin 23 tone,
mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone,
mică de 26 tone
Masa de cel puţin 26 tone,
mică de 28 tone
Masa de cel puţin 28 tone,
mică de 29 tone
Masa de cel puţin 29 tone,
mică de 31 tone
Masa de cel puţin 31 tone,
mică de 33 tone
Masa de cel puţin 33 tone,
mică de 36 tone
Masa de cel puţin 36 tone,
mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone
Vehicule cu 2+3 axe
Masa de cel puţin 36 tone,
mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone,
mică de 40 tone

dar mai 0

0

dar mai 0

0

dar mai 0

68

dar mai 68

156

dar mai 156

365

dar mai 365

472

dar mai 472

851

dar mai 851

1.493

851

1.493

dar mai 146

340

dar mai 340

560

dar mai 560

821

dar mai 821

993

dar mai 993

1.630

dar mai 1.630

2.261

dar mai 2.261

3.433

dar mai 2.261

3.433

2.261

3.433

dar mai 1.800

2.505

dar mai 2.505

3.404

======================================
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3
IV
1
2
3
4
V
1
2
3
4

Masa de cel puţin 40 tone
Vehicule cu 3+2 axe
Masa de cel puţin 36 tone,
mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone,
mică de 40 tone
Masa de cel puţin 40 tone,
mică de 44 tone
Masa de cel puţin 44 tone
Vehicule cu 3+3 axe
Masa de cel puţin 36 tone,
mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone,
mică de 40 tone
Masa de cel puţin 40 tone,
mică de 44 tone
Masa de cel puţin 44 tone

2.505

3.404

dar mai 1.590

2.208

dar mai 2.208

3.054

dar mai 3.054

4.518

3.054

4.518

dar mai 904

1.094

dar mai 1.094

1.635

dar mai 1.635

2.601

1.635

2.601

(7) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de
autovehicule prevăzută la alin. (6), taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare
din tabelul următor:
Masa totală maximă autorizată
a. Până la 1 tonă, inclusiv
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d. Peste 5 tone

Impozit
- lei 9
36
55
68

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

Impozit
- lei 1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz 22
personal
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
60
3. Bărci cu motor
223
4. Nave de sport şi agrement
1.186
5. Scutere de apă
223
6. Remorchere şi împingătoare:
X
a) până la 500 CP, inclusiv
592
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv
963
c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv
1482
d) peste 4000 CP
2371
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din 192
acesta
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:
X
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, 192
inclusiv
======================================
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b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi 297
până la 3000 de tone, inclusiv
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone
520
Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire
şi a altor avize şi autorizaţii: art.474 – Cod Fiscal
(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul rural, este egală cu suma stabilită
conform tabelului următor:
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul
urbanism
a) până la 150 m˛, inclusiv
b) între 151 şi 250 m˛, inclusiv
c) între 251 şi 500 m˛, inclusiv
d) între 501 şi 750 m˛, inclusiv
e) între 751 şi 1.000 m˛, inclusiv
f) peste 1.000 m˛

de - lei -

3
3,50
4,50
6,50
7,50
7,50 + 0,01 lei/m˛, pentru fiecare m˛ care
depăşeşte 1.000 m

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

Denumire

Valori impozabile de la
1 ianuarie 2020
conform Legii
nr.227/2015 privind
Codul Fiscal
Taxa
– în lei-

ART.474 alin.(4)
în sumă de 16 lei
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de
urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de
specialitate din cadrul consiliului judeţean se stabileşte de consiliul local
ART.474 alin.(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.
ART.474 alin.(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.
ART.474 alin.(8)
Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru
eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.
ART.474 alin.(9)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu
======================================
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0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate.
ART.474 alin.(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,
16 lei.
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
ART.474 alin.(12)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea
realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din
valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.
ART.474 alin.(13)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori
campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.
ART.474 alin.(14)
este de 8 lei, inclusiv,
Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, pentru fiecare metru
cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame pătrat de suprafaţă
situate pe căile şi în spaţiile publice
ocupată de construcţie.
ART.474 alin.(15)
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi este de 14 lei, inclusiv,
branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie pentru fiecare racord.
electrică, telefonie şi televiziune prin cablu
ART.474 alin.(16)
în sumă de 9 lei.
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi:
art. 475– Cod Fiscal
Denumire

ART.475 alin.(1)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare
ART.475 alin.(2)
Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru
eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, se
stabilește de către consiliile locale astfel:
- Pentru eliberarea atestatului de producător taxa este de
- Pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor taxa este de
ART.475 alin.(3)
Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561 - Restaurante, 563 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative
şi distractive potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN,
actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr.
======================================

Valori impozabile de la
1 ianuarie 2020
conform Legii
nr.227/2015 privind
Codul Fiscal
Taxa
– în lei-

este de 21 lei

26 lei
26 lei
a)209 lei, pentru o
suprafaţă de până la
500 m²;
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337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională b)523 lei pentru o
CAEN, datorează bugetului local al comunei, oraşului sau municipiului, după suprafaţă mai mare
caz, în a cărui rază administrativ-teritorială se desfăşoară activitatea, o taxă
de 500 m².
pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de
alimentaţie publică, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, în
sumă de:
V. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate: art.478– Cod Fiscal
(2) 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:
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care suma este de 31 lei;
persoana derulează o activitate economică,
b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei suma este de 24 lei.
altei structuri de afişaj pentru reclamă şi publicitate
Calculul impozitului: art.481– Cod Fiscal
(2) Cota de impozit la impozitul pe spectacole este după cum urmează:

a) 2%, 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 competiţie sportivă internă sau internaţională;
b) 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a).
VII. SANCŢIUNI
Sancţiuni:
ART. 493 – Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal
(1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau
penală, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
(2)Constituie contravenţii următoarele fapte,
a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere
dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin.
încât să fie considerate, potrivit legii,
(12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) şi
infracţiuni:
(10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474
alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin.
(2)din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal;
b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art.
461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art.
466 alin. (2), (5) şi alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471
alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit.
c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin.(2) din Legea
nr.227/2015 privind Codul Fiscal;.
======================================
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(3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de
la alin. (2) lit. b) cu amendă de la 279 lei la 696 lei.
(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după
caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă de la 325 lei la 1.578 lei.
(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 500 la 2.500 lei.
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se
majorează cu 300%.
(6) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoane împuternicite
din cadrul autorităţii administraţiei publice locale.
(7) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se actualizează prin hotărâre a consiliilor locale
conform procedurii stabilite la art. 491.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
CONSILIER,
Corina PUȘCAȘU
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CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Marcela Gabriela CEPREAGĂ

