R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI - COMUNA VUTCANI
C.p-737620 – Tel:0235/429031, fax: 0235/429063, E–mail: primariavutcani@yahoo.com

Anunț dezbatere publică proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor şi
taxelor locale pentru anul 2022 cu rata inflaţiei de 2,6%
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, persoanele interesate pot trimite în scris
propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act
normativ, către Primăria comunei Vutcani, Compartiment economic ( luni-vineri
08:00-16:00), sau pe e-mail primariavutcani@yahoo.com
Aceste propuneri pot fi transmise în perioada 06 aprilie – 17 mai 2021.

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI - COMUNA VUTCANI
P R I M AR
C.p-737620 – Tel:0235/429031, fax: 0235/429063, E–mail: primariavutcani@yahoo.com
Referat de aprobare
al proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021 cu
rata inflaţiei de 2,6%
Consiliul Local adoptă hotărâri privind stabilirea de impozite și taxe locale în limitele și în
condițiile prevederilor legale, având în vedere prerogativele pe care le are în domeniul stabilirii
impozitelor și taxelor locale prevăzute la art. 129 alin. (4) lit. c) din Ordonanta de Urgenta nr.
57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările și completările ulterioare și a H.G. 1/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Impozitele și taxele locale datorate de contribuabilii cu domiciliul, sediul sau punctul de
lucru în Comuna Vutcani, constituie sursă de venituri, utilizate pentru cheltuielile publice a căror
finanțare se asigură de la bugetul local, în condițiile legii.
Nivelul impozitelor și taxelor locale constituie un aspect esențial de care depinde gradul de
conformare voluntară la plata acestora și gradul de încasare a veniturilor bugetului local.
În stabilirea acestui nivel, este esenţial să ținem cont de puterea financiara a fiecarui
contribuabil persoana fizică şi juridică.
având în vedere valoarea ratei inflației pentru anul 2020 de 2,6% comunicată pe site-ul
oficial
ale
Ministerului
Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației
http://www.dpfbl.mdrap.ro/documents/Rata_inflatiei_2020.pdf
luând în considerare:
impozitele și taxele locale aprobate prin H.C.L. nr. 16/2020 privind
stabilirea de impozite şi taxe locale pentru anul 2021,
climatul economic actual în ceea ce privește veniturile bugetare generate de
modificarile legislative,
evaluarea clădirilor cu destinație nerezidențială în funcție de costul de
înlocuire al acestora stabilite prin standardul GEV 500,
în conformitate cu prevederile:
- art.491,alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare, unde se precizează că în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă întro anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective
se indexează anual, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior,
comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Lucrărilor
Publice, Dezvoltării și Administrației.
propun ca pentru anul 2022, valoarea impozitelor şi taxelor locale să fie marită faţă de
anul 2021 cu procentul de 2,60 reprezentând rata inflaţiei pentru anul 2020;
Potrivit prevederilor art. 3 lit (d) din Legea nr. 227/2015, fiscalitatea la nivelul
administrației locale trebuie să aibă în vedere eficiența impunerii care „asigură niveluri similare
ale veniturilor bugetare de la un exercițiu bugetar la altul prin menținerea randamentului
impozitelor, taxelor și contribuțiilor în toate fazele ciclului economic, atât în perioadele de avânt
economic, cât și în cele de criză.”
Din aceste considerente am iniţiat şi supun atenţiei dvs. prezentul proiect de hotărâre.
Primar,
Silviana Bahrim

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA VUTCANI
- Consiliul
local –
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 9 din 05.04.2021
privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022
cu rata inflaţiei de 2,6 %
având în vedere:
- referatul de aprobare al primarului cu privire la indexarea impozitelor şi taxelor locale
pentru anul 2022 cu rata inflaţiei de 2,6%;
în conformitate cu prevederile:
- Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative republicată, cu modificările și completările ulterioare
- Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală
republicată;
ținând cont de:
- adresa Institutului Național de Statistică înregistrată cu nr. 1146 din 18.01.2021
publicată pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației conform căreia
rata inflației pentru anul 2020 este de 2,6%,
- impozitele și taxele locale aplicabile la nivelul comunei Vutcani aprobate prin
Hotărârea Consiliului local al comunei Vutcani nr. 16/2020 privind stabilirea de impozite şi taxe
locale pentru anul 2021,
luând act de:
a) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Vutcani, judeţul Vaslui;
b) avizul comisiei de specialitate nr. II și III ale consiliului local;
în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c), art. 196 alin. 1 lit. a)
din Ordonanța de Urgență nr 57/2019 privind Codul Administrativ, modificat și completat
ulterior;
Consiliul local al comunei Vutcani, judeţul Vaslui, întrunit în şedinţă ordinară;
H O T Ă R Ă Ş T E
Art. 1. – (1) Pentru anul fiscal 2022 impozitele şi taxele locale datorate de contribuabili,
persoane fizice și juridice se indexează cu 2,6% faţă de impozitele şi taxele datorate de
contribuabili persoane fizice și juridice pentru anul fiscal 2021 aşa cum a fost aprobate prin
H.C.L. nr 16 din 30 iunie 2020;
(2) Completările, determinarea, modul de calcul precum şi noile valori rezultate sunt
cuprinse în Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotatâre;
Art. 2. –Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01 ianuarie 2022;

Art. 3. – Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarului comunei
Vutcani şi compartimentul economic din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului.
Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică Prefectului judeţului Vaslui în vederea exercitării
controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului general
al comunei Vutcani.

Dată astăzi, _____________, la Vutcani.

Iniţiator,
Primar,
Silviana Bahrim

Avizat,
Secretar general delegat al comunei,
Cornel Bojian

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA VUTCANI
-Compartiment economic-

RAPORT DE SPECIALITATE
privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022
cu rata inflaţiei de 2,6%
În conformitate cu principiul autonomiei locale, stabilirea impozitelor și taxelor locale
pentru anul fiscal 2022 are la bază prevederile legale actuale reprezentate de Legea 227/2015
privind Codul Fiscal în care sunt prevăzute nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si
taxele locale aplicabile începând cu anul 2016.
Impozitele si taxele locale sunt reglementate de Titlul IX din Legea nr.227/2015 privind
Codul Fiscal si constituie venituri ale bugetelor locale.
Conform art. 454 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, impozitele si taxele locale sunt:
impozitul si taxa pe clădiri, impozitul si taxa pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxele
pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, taxa pentru mijloacele de reclamă si
publicitate, impozitul pe spectacole, taxele speciale, alte taxe locale.
În ceea ce priveste stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile în anul 2022, se au în
vedere prevederile art. 491 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, care precizează că în cazul
oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este
stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de
30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior.
În vederea respectării prevederilor art. 491 din Codul Fiscal privind obligativitatea
indexării impozitelor și taxelor Locale cu rata inflației înregistrată în anul 2020, comunicată de
Institutul Național de Statistică, propunem ca, începând cu anul 2022 nivelul impozitelor și taxelor
locale cât și limitele amenzilor contravenționale să fie indexate cu rata inflației de 2,6% față de
nivelul aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 16/30 iunie 2020.

Intocmit
Mihaela Andrunache

ANEXA nr. 1

la H.C.L. nr _______

TABLOUL
CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE, TAXELE ȘI TARIFELOR LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,
PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE DE COMUNA VUTCANI ÎN ANUL FISCAL 2022
CAPITOLUL II – IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI (art. 457-462 din legea 227/2015)
Art.457 alin. (1)

Cota stabilita de Consiliul local
pentru anul 2021 conform HCL nr
16/2020
0,15%

Art. 457 alin. (2)
Tipul clădirii

Valori stabilite de Consiliul local
pentru anul 2021 conform HCL nr
16/2020
Valoarea impozabilă
Cu instalatii de apa,
Fara instalatii
canalizare, electrice si
de apa,
incalzire (conditii
canalizare,
cumulative)
electrice si
incalzire

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

1.100

660

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din
cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui
330
220
tratament termic şi/sau chimic
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui
220
192
tratament termic şi/sau chimic
D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din
cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui
138
83
tratament termic şi/sau chimic
E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă, încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la
mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D
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Cota stabilita de Consiliul local pentru
anul 2022
0,15%
– lei/m2 –
Valori stabilite de Consiliul local pentru
anul 2022 indexate cu rata inflatiei (art.
491 din Lege nr. 227/2015) - 2,60% Valoarea impozabilă
Cu instalatii de apa,
Fara instalatii de
canalizare, electrice si
apa, canalizare,
incalzire (conditii
electrice si
cumulative)
incalzire

1127

677

337

226

226

197

142

85

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

1. Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcție de rangul localității și zona în care este amplasată clădirea, prin înmulțirea valorii determinate
conform tabelului de mai sus cu coeficientul de corecție corespunzător, prevăzut în tabelul următor:
Denumirea
localitatii

Rangul localitatii

Zona

Coeficient de
corectie

Vutcani

IV

B

1,05

Malaiesti

V

A

1,05

Posta Elan

V

A

1,05

2. Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează
a.
cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă
b.
cu 30%, pentu clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 si 100 de ani, inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.
c.
cu 10%, pentu clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 si 50 de ani, inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.
Cota stabilita de Consiliul local
Procent cota
pentru anul 2021 conform HCL
adițională
nr 16/2020
Art 489 ali. (1)
Art. 458 alin. (1) persoanae fizice
clădiri nerezidentiale achizitionate, construite, sau reevaluate in ultimii
5 ani anterior anului de referinta
Art. 458 alin. (3) persoanae fizice
clădiri nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice utilizate
pentru activitati din domeniul agricol
Art. 458 alin. (4) persoanae fizice
clădiri nerezidentiale nereevaluate in ultimii 5 ani anterior anului de
referinta
Art. 460 alin. (1) persoanae juridice
Cladiri rezidentiale dobandite sau reevaluate in ultimii 3 ani anteriori
anului fiscal de referinta
Art. 460 alin. (2) persoanae juridice
Cladiri nerezidentiale dobandite sau reevaluate in ultimii 3 ani
anteriori anului fiscal de referinta
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Cota stabilita de
Consiliul local pentru
anul 2022

1%

0%

1%

0,4%

0%

0,4%

2%

0%

2%

0,26%

0%

0,26%

1,82%

0%

1,82%

Art. 460 alin. (3) persoanae juridice
Cladiri nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de personae
0,56%
0%
0,56%
juridice utilizate pentru activitati din domeniul agricol
Art. 460 alin. (8) persoanae juridice
Cladiri rezidentiale si/sau nerezidentiale nereevaluate in ultimii 3 ani
7%
0%
7%
anteriori anului fiscalde referinta
Art. 462 alin. (2) persoanae fizice
5%
0%
5%
Bonificatia pentru plata cu anticipatie a impozitului
Art. 462 alin. (2) persoanae juridice
0%
0%
0%
Bonificatia pentru plata cu anticipatie a impozitului
In cazul cladirilor nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare asupra
valorii care poate fi:
a. valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, este mai mică decât
valoarea de impozitare stabilită conform art. 457 din Legea nr 227/2015,
b. valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, este mai mică decât valoarea de
impozitare stabilită conform art. 457 din Legea nr 227/2015,
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, este mai mică decât valoarea de impozitare stabilită conform art. 457 din Legea nr 227/2015.
In cazul cladirilor cu destinatie mixta , impozitul se calculeaza prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop residential cu
impozitul determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidetial;

Pentru cladirile proprietate publica sau privata a unitatii administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta
oricarei entitati altele de cat cele de drept public, se stabileste taxa pe cladiri care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor
dreptului de administrare sau folosinta dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri. In cazul transmiterii ulterioare altor entitati a dreptului
de concesiune, inchiriere sau administrare asupra cladirii sau parte din cladire, taxa se datoreaza de persoana, entitatea care are relatia contractuala
cu persoana de drept public;
Valoarea impozabila pentru anul 2022 rezultata din indexare este rotunjita in minus in sensul ca fractiunile sub 0.5 lei se neglijeaza, iar ceea ce
depaseste 0.5 lei se întregește la un leu, prin adaos.
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CAPITOLUL III – IMPOZITUL PE TEREN ŞI TAXA PE TEREN CLĂDIRI (art. 465, 467 din legea 227/2015)
Art 465 alin. (2) Impozitul / taxa pe terenurile situate in intravilan- terenuri cu constructii

- lei/ha -

In 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:
Nivelurile stabilite de Consiliul local pentru anul 2022 indexate cu rata
inflatiei - 2,60% (art. 491 din Lege nr. 227/2015)

Zona

Nivelurile stabilite de Consiliul local pentru anul 2021

A

0
-

Nivelurile impozitului/taxei pe ranguri de localitati
1
2
3
4
-

5
825

Nivelurile impozitului/taxei pe ranguri de localitati
1
2
3
4
-

0
-

825
B
846
Art 465 alin. (4) Impozit/taxa pe terenurile situate in intravilan orice alta categorie de folosinta de cat cea de terenuri cu constructii;

5
846
-

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 in următorul tabel iar rezultatul se inmulteste cu
coeficientul de corectie de 1,05;

Nr.
Crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Categoria de folosinţă
Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie
Livadă
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră
Teren cu ape
Drumuri şi căi ferate
Neproductiv

Nivelurile stabilite de Consiliul local pentru
anul 2021

Nivelurile stabilite de Consiliul local pentru anul
2022 indexate cu rata inflatiei - 2,60% -

Zona

Zona

A
30
23
23
51
58
30
17
0
0

B
23
21
21
38
51
23
15
0
0
9

A
31
24
24
52
60
31
17
0
0

B
24
22
22
39
52
24
15
0
0

In 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 legate de impozitul pe terenul amplasat in extravilan 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)
Valoarea impozabila pentru anul 2022 rezultata din indexare este rotunjita in minus in sensul ca fractiunile sub 0.5 lei se neglijeaza, iar ceea ce
depaseste 0.5 lei se intregeste la un leu, prin adaos.
Art 465 alin. (7) Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilan

- lei/ha -

În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma
corespunzătoare prevăzută in următorul tabel inmultita cu coeficientul de corectie de 1,05

Nr.
Crt
1
2
3
4
5
5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1
9
10

Categoria de folosinţă

Nivelurile stabilite de Consiliul local pentru
anul 2021

Teren cu construcţii
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
Livadă până la intrarea pe rod
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut
la nr. Crt.7.1
Pădure
în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie

27
50
27
27
58
0
58
0
10
0
4
32
0
0

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole
Teren cu amenajări piscicole
Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv
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Nivelurile stabilite de
Consiliul local pentru anul
2022 indexate cu rata
inflatiei - 2,60% (art. 491
din Lege nr. 227/2015)
28
51
28
28
60
0
60
0
10
0
4
33
0
0

Art 467 alin. (2) persoane fizice
Bonificatia pentru plata cu anticipatie a impozitului

Cota stabilita de Consiliul local pentru anul
2021 conform HCL nr 16/2020

Cota stabilita de Consiliul
local pentru anul 2022

5%

5%

0%

0%

Art 467 alin. (2) persoane juridice
Bonificatia pentru plata cu anticipatie a impozitului

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.
Valoarea impozabila pentru anul 2022 rezultata din indexare este rotunjita in minus in sensul ca fractiunile sub 0.5 lei se neglijeaza, iar ceea ce
depaseste 0.5 lei se intregeste la un leu, prin adaos
Impozitele si taxele pe cladiri si terenurile dobandite in cursul anului, indiferent sub ce forma se impun cu incepere de la data de intai ale lunii
urmatoare celei in care acesrea au fost dobandite, impozitele calculandu-se proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului
CAPITOLUL IV – IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT (art. 470 din legea 227/2015)
Art. 470 alin (2)
a) Vehicule inmatriculate (lei/200 cm³sau fracţiune din aceasta)
Tipuri de mijloace de transport

Nivelurile stabilite de Consiliul local
pentru anul 2021
Lei/200 cm³ sau fracţiune din aceasta

1
2
3
4
5
6

Motociclete, tricicluri, cvadriciclurişi autoturisme cu capacitatea
cilindrică de până la 1600 cm3, inclusiv
Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de
peste 1.600 cm3
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3,
inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3,
inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3,
inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3
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Nivelurile stabilite de Consiliul local
pentru anul 2022
indice modificator 2,60%
Lei/200 cm³ sau fracţiune din aceasta

8

8

9

9

20

21

78

80

157

161

315

323

7
8
9

Autobuze, autocare, microbuze
Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12
tone inclusiv
Tractoare înmatriculate

26

27

32

33

20

21

Nivelurile stabilite de Consiliul local
pentru anul 2021

Nivelurile stabilite de Consiliul local
pentru anul 2022
indice modificator 2,60%

4

4

5

5

109 lei/an

112 lei/an

b) Vehicule inregistrate
Tipuri de mijloace de transport

1
2

Vehicule înregistrate cu capacitate
cilindrică < 4.800 cm3
Vehicule înregistrate cu capacitate
cilindrică > 4.800 cm³
Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

Vehicule cu capacitate
cilindrică - lei/200 cm3

Art 470 alin (3) - În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%.
Art 470 alin (4) - În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.
Art 470 alin (5) - Autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone.
Nivelurile stabilite de Consiliul local
pentru anul 2021
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

Nivelurile stabilite de Consiliul local
pentru anul 2022
indice modificator 2,60%

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

a) Vehicule cu 2 axe
1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone
2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

0
155

155
429

0
159

159
440

3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone
4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone
5 Masa de cel puţin 18 tone

429
603
603

603
1365
1365

440
619
619

619
1400
1400

b) Vehicule cu 3 axe
12

1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone
2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

155
269

269
552

159
276

276
566

3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone
4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone
5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

552
717
1107

717
1107
1719

6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
7 Masa de cel puţin 26 tone

1107
1107

1719
1719

566
736
1136
1136
1136

736
1136
1764
1764
1764

1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

717

728

736

747

2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

728

1136

747

1185

3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

1136

1803

1185

1881

4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1803

2675

1881

2745

5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1803

2675

1881

2745

1803
2675
1881
2745
6 Masa de cel puţin 32 tone
Art. 470 alin. (6) Combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai
mare de 12 tone
Nivelurile stabilite de Consiliul local
Nivelurile stabilite de Consiliul local
pentru anul 2022
pentru anul 2021
indice modificator 2,60%
Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

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

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

70

0

72

4 Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

70

160

72

164

5 Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

160

374

164

384

6 Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

374

483

384

496

a) 2 + 1 axe

13

7 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

483

872

496

895

8 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

872

1529

895

1569

9 Masa de cel puțin 28 tone

872

1529

895

1569

1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

149

349

153

358

2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

349

573

358

588

3 Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

573

842

588

864

4 Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

842

1016

864

1042

5 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1016

1669

1042

1714

6 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1669

2316

1712

2376

7 Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

2316

3517

2376

3608

8 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

2316

3517

2376

3608

9 Masa de cel puțin 38 tone

2316

3517

2376

3608

1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1843

2566

1891

2633

2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2566

3487

2633

3578

3 Masa de cel puțin 40 tone

2566

3487

2633

3578

1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1629

2262

1671

2321

2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2262

3129

2321

3210

3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

3129

4627

3210

4747

4 Masa de cel puțin 44 tone

3129

4627

3210

4747

1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

926

1120

950

1149

2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1120

1674

1149

1718

3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1674

2665

1718

2734

4 Masa de cel puțin 44 tone

1674

2665

1718

2734

b) 2 + 2 axe

c) 2 + 3 axe

d) 3 + 2 axe

e) 3 + 3 axe
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Art 470 alin (7) Remorci, semiremorci sau rulote care nu fac parte dintr-o combinaţie de autovehicule;
1 Până la 1 tonă, inclusiv
9

9

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

37

38

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

56

57

4 Peste 5 tone

70

72

Cote stabilite de Consiliul local pentru
anul 2021
-%-

Cote stabilite de Consiliul local
pentru anul 2022
-%-

5%

5%

0%

0%

Art. 472 alin. (2) persoane fizice
Bonificatia pentru plata cu anticipatie a impozitului
Art. 472 alin. (2) persoanae juridice
Bonificatia pentru plata cu anticipatie a impozitului

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI AUTORIZAŢIILOR
Art. 474 alin.(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism,
Nivelurile stabilite de Consiliul local
Nivelurile stabilite de Consiliul local
în mediu urban
pentru anul 2021
pentru anul 2022
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism:

-lei-

a) Până la 150 m², inclusiv

3

3

3,5
4
5
7

3,5
4
5
7

7 lei + 0,01 lei/m² pentru fiecare m2
care depăşeşte 1.000 m²

7 lei + 0,01 lei/m² pentru fiecare m2 care
depăşeşte 1.000 m²

b) Între 151 şi 250 m², inclusiv
c) Între 251 şi 500 m², inclusiv
d) Între 501 şi 750 m², inclusiv
e) Între 751 şi 1.000 m², inclusiv
f) Peste 1.000 m²

Art. 474 alin (4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și
amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului județean

17

Art. 474 alin (3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a
autorizației inițiale.
15

Art. 474 alin (5) Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire rezidențială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea
autorizată a lucrărilor de construcții.
Art. 474. alin (6) Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte construcții decât cele menționate la art 474 alin. (5) este egală cu 1% din
valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv valoarea instalațiilor aferente.
Art. 474 alin (8) Taxa pentru prelungirea unei autorizații de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a
autorizației inițiale.
Art 474 alin (9) Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei construcții este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă
stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părții desființate.
Art. 474 alin (12) Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții, care nu
sunt incluse în altă autorizație de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier.
Nivelurile stabilite de Consiliul local
pentru anul 2021
-lei-

Nivelurile stabilite de Consiliul local
pentru anul 2022
-lei-

Art. 474 alin (10) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau
excavari (pe m2)

5

5

Art. 474 alin (14) Taxa pentru autorizarea amplasarii de chioscuri,
containere , tonete, cabine , spatii de expunere, corpuri si panouri
de afisaj firme si reclame situate pe caile si in spatiile publice (pentru
fiecare metru pătrat de suprafață ocupată de construcție)

5

5

10

10

5

5

17

18

98
(44 lei eliberarea atestatului de
producator, 54 lei eliberarea carnetului
de comercializare)

100
(45 lei eliberarea atestatului de
producator, 55 lei eliberarea carnetului
de comercializare)

Art. 474 alin (15) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind
lucrarile de racordare si bransamente (pentru fiecare racord)
Art. 474 alin (16) Taxa pentru elibertarea certificatului de
nomenclatura stradala si adresa
Art. 475 alin (1) Taxa pentru eliberarea autorizatiei sanitare de
functionare
Art. 475 alin (2) Taxele pentru eliberarea atestatului de producător,
respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a
produselor din sectorul agricol

16

Art. 475 alin (3) lit. a) Taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a
autorizației privind desfășurarea activitatii de alimentatie publica
pentru o suprafata de pana la 500 m2 inclusiv
Art. 475 alin (3) lit. b) Taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a
autorizației privind desfășurarea activitatii de alimentatie publica
pentru o suprafata mai mare de 500 m2
rt

550

564

4511

4628

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE (art. 477, 478 din Legea 227/2015)
Cote stabilite de Consiliul local pentru
Cote stabilite de Consiliul local pentru
anul 2021
anul 2022
Art. 477 alin (5) Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate
-%-%2
2
Nivelurile stabilite de Consiliul local
Nivelurile stabilite de Consiliul local
Art. 478 alin (2) Taxă pentru afișaj în scop de reclamă și
pentru anul 2021
pentru anul 2022
publicitate
-lei-leilit. a) in cazul unui afișaj situat în locul în care persoana
22
23
derulează o activitate economică
lit. b) În cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei
17
18
structuri de afișaj pentru reclamă și publicitate
CAPITOLUL VII – IMPOZITUL PE SPECTACOLE (art. 481 din Legea 227/2015)
Cote stabilite de Consiliul local pentru
anul 2021
Art. 481 alin (2) Impozitul pe spectacole
-%lit. a) pentru spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, concert
filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film
1,5
la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă
internă sau internațională
lit. b în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele
3
enumerate la lit. a)

17

Cote stabilite de Consiliul local pentru
anul 2022
-%1,5

3

CAPITOLUL VIII – Taxe speciale (art. 484 din Legea 227/2015)
Niveluri stabilite de Consiliul
local pentru anul 2021
-lei-

Niveluri stabilite de Consiliul local pentru anul
2022 indexate cu rata inflatiei - 2,60% (art.
491 din Lege nr. 227/2015)
-lei-

880

909

5

5

5

5

0,50

0,50

5

5

Niveluri stabilite de Consiliul
local pentru anul 2021
-lei-

Cote stabilite de Consiliul local pentru anul
2022 indexate cu rata inflatiei - 2,60% (art.
491 din Lege nr. 227/2015)
-lei-

a) căruță cu un cal

5

5

b) caruță cu doi cai

10

10

c) car cu boi

17

18

Niveluri stabilite de Consiliul
local pentru anul 2021
-lei/oră-

Cote stabilite de Consiliul local pentru anul
2022 indexate cu rata inflatiei - 2,60% (art.
491 din Lege nr. 227/2015) –lei/oră-

a) pentru închirierea buldoexcavatorului

242

248

b) pentru închirierea autogrederului

242

248

Art 484 Taxe speciale

Taxa pentru folosirea caminului cultural pentru organizarea de
nunti, botezuri sau alte evenimente private;
Taxa pentru eliberarea acordului privind exercitarea activitatii
de comercializare in zone publice (taxă piață)
Taxa pentru depozitarea de diverse materiale în locuri publice
(pe m2)
Taxa pentru vizitarea Muzeului satesc (elevii si studentii
beneficiaza de gratuitate)
Taxa inregistrare si verificare contracte de arenda (taxa pe un
contract)
Taxa pentru detinerea de mijloace de transport cu tractiune
animala

Taxa pentru închirierea utilajelor din dotarea primăriei

18

c) pentru închirierea tractorului cu remorcă

110

113

d) pentru închirierea tractorului cu cisternă

165

113

Taxa pentru inregistrarea la nivelul comunei a vehiculelor
cu/fara capacitate cilindrica evidentiată (se percepe o singura
data la eliberarea numarului de inregistrare

Niveluri stabilite de Consiliul
local pentru anul 2021
-lei-

Cote stabilite de Consiliul local pentru anul
2022
-lei/-

a) înregistrare tractor /remorcă cu eliberare numere

44

45

b) înregistrare mopede

22

23

22

23

Taxa aparare civilă și PSI

3

3

Taxa eliberare adeverinta

5

5

22

23

c) înregistrare mijloace de transport cu tractiune animală

Taxa pentru viza anuala a atestatului de producator

Taxa documentatii- procedura vanzare teren extravilan (se
52
53
taxeaza fiecare documentatie)
Taxele speciale pentru emiterea/vizarea acordului de functionare si inregistrarea orarelor de functionare a unitatilor comerciale pe raza Comunei
Vutcani instituite in baza Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
a) Taxa pentru eliberarea acordului de funcţionare pentru agenţi
economici
b) Taxa modificare orar de funcţionare pentru agenţi economici
c) Taxa pentru vizarea anuală a acordului de funcţionare

19

326

332

22

23

54

55

CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE (art. 486 din Legea 227/2015)
Niveluri stabilite de Consiliul
local pentru anul 2021
-lei-

Niveluri stabilite de Consiliul local pentru anul
2022
-lei-

Art 486 alin (4) Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe
cale administrativă

543

557

Art 486 alin (5)Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe
planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de
consiliile locale

16

17

CAPITOLUL XI SANCȚIUNI
Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul PERSOANELOR FIZICE
Nr.
crt

1

NIVELURILE PRACTICATE IN ANUL 2021

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 2022

Art. 493 alin. 3) Legea 227/2015
Art. 493 alin. 3) Legea 227/2015
- Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de
- Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă
la 77 de lei la 307 de lei,
de la 79 de lei la 315 de lei,
- Contravenţia prevăzută la lit. b)-d) se sancţionează cu amendă de la 307
- Contravenţia prevăzută la lit. b)-d) se sancţionează cu amendă de la
de lei la 765 de lei.
315 de lei la 785 de lei.

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul PERSOANELOR JURIDICE
Nr.
crt

1

NIVELURILE PRACTICATE IN ANUL 2021

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 2022

Art. 294 alin. (6) Legea 224/2015
Art. 294 alin. (6) Legea 224/2015
- Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de
- Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă
la 308 de lei la 1.228 de lei,
de la 315 de lei la 1260 de lei,
- Contravenţia prevăzută la lit. b)-d) se sancţionează cu amendă de la
- Contravenţia prevăzută la lit. b)-d) se sancţionează cu amendă de la
1.228 de lei la 3.063 de lei.
1.260 de lei la 3.143 de lei.
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SCUTIRI DE LA PLATA IMPOZITULUI
Art. 456 alin (1)
Art. 456 alin (1)
Art. 469 alin (1)
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