ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
ODORHEIU SECUIESC

Anexa nr.1 la HCL . nr.____ /2020
TABLOUL
Cuprinzând nivelurile impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite
sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, care se indexează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în
anul fiscal 2021
CODUL FISCAL – TITLUL IX – IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

Nr. crt.

CAPITOLUL I Impozitul pe clădiri și taxa pe clădiri
Valorile impozabile pe metru pătrat de
suprafaţă construită desfăşurată la clădiri
rezidențiale și clădirile anexe aparţinând
persoanelor fizice (Legea 227/2015, art.457,
alin.2 )

Valorile impozabile pe metru pătrat de
suprafaţă construită desfăşurată la clădiri
rezidențiale și clădirile anexe aparţinând
persoanelor fizice (Legea 227/2015, art.457,
alin.2 )

Tipul clădirii
Nivelurile indexate pentru anul 2020
Cu instalaţii de apă,
Fără instalaţii de apă,
canalizare, electrice,
canalizare, electrice,
încălzire [condiţii
încălzire
cumulative***)]

Clădiri:
Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori
din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate
1060
în urma unui tratament chimic şi/sau termic
b) Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală,
din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte
318
materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic
2. Construcţii anexe, situate în afara corpului principal al clădirii:
c) Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale
212
rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

Nivelurile propuse spre indexare pentru anul 2021
Cu instalaţii de apă,
Fără instalaţii de apă,
canalizare, electrice,
canalizare, electrice,
încălzire [condiţii
încălzire
cumulative***)]

1.
a)

636

1100

660

212

330

220

185

220

192

d)

e)

f)

Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn ,din piatră
naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice
alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau
chimic
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
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

133

79

138

82

75 % din suma care s-ar
aplica clădirii

75 % din suma care s-ar
aplica clădirii

75 % din suma care s-ar
aplica clădirii

75 % din suma care s-ar
aplica clădirii

50 % din suma care s-ar
aplica clădirii

50 % din suma care s-ar
aplica clădirii

50 % din suma care s-ar
aplica clădirii

50 % din suma care s-ar
aplica clădirii

CAPITOLUL II Impozitul și taxa pe teren
Nr.
crt.

Zona în
cadrul
localităţii

1
2
3
4

A
B
C
D

Impozitul/taxa pe teren în cazul
unui teren amplasat în intravilan,
înregistrat în registrul agricol la
categoria de folosinșă terenuri cu
construcții art.465 alin (2)
Nivelurile indexate pentru anul
2020 la rangul localităii II ( cazul
municipiului Odorheiu Secuiesc)
lei/ha
6403 – 16006
4466 – 11166
2827– 7068
1494– 3736

Impozitul/taxa pe teren în cazul
unui teren amplasat în intravilan,
înregistrat în registrul agricol la
categoria de folosinșă terenuri cu
construcții art.465 alin (2)
Nivelurile propuse spre indexare
pentru anul 2021 la rangul
localităii II ( cazul municipiului
Odorheiu Secuiesc) lei/ha
6646 – 16614
4636 – 11590
2934 – 7337
1551 – 3878

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
Terenuri neproductive

Nr.
Crt.

1
2
3
4
5
5.1.
6
6.1.
7
7.1.

Impozitul/taxa pe teren în cazul unui teren
Impozitul/taxa pe teren în cazul unui teren
amplasat în intravilan, înregistrat în registrul
amplasat în intravilan, înregistrat în registrul
agricol la altă categorie de folosință decât cea de agricol la altă categorie de folosință decât cea de
terenuri cu construcții art.465 alin (4)
terenuri cu construcții art.465 alin (4)
Nivelurile indexate pentru anul 2020 lei/ha
Nivelurile propuse pentru anul 2021 lei/ha
A

B

C

D

A

B

C

D

29
22
22
49
56
29

22
20
20
37
49
22

20
16
16
29
37
20

16
14
14
20
29
16

30
23
23
51
58
30

23
21
21
38
51
23

21
17
17
30
38
21

17
15
15
21
30
17

16
0
0

14
0
0

8
0
0

0
0
0

17
0
0

15
0
0

8
0
0

0
0
0

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.
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

Impozitul/taxa pe terenurile
amplasate în extravilan
Art. 465 alin (7)
Nivelurile indexate pentru anul
2020 lei/ha
23 – 32
45 – 53
21 – 29
21 – 29
51 – 59
0
51– 60

Impozitul/taxa pe terenurile
amplasate în extravilan
Art. 465 alin (7)
Nivelurile propuse spre indexare
pentru anul 2021 lei/ha
24 - 33
47 - 55
22 - 30
22 - 30
53 - 61
0
53 - 62

0
8 – 17

0
8 - 18

0

0

8
8.1.
9
10

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole
Teren cu amenajări piscicole
Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

1–6
27 – 36
0
0

1-6
28 - 37
0
0

CAPITOLUL III Impozitul pe mijloacele de transport

Tipul mijlocului de transport

Impozitul pe mijloacele de transport – autovehicule
art.470 alin (2)

Impozitul pe mijloacele de transport – autovehicule
art.470 alin (2)

Nivelurile indexate
pentru anul 2020

Nivelurile propuse spre indexate
pentru anul 2021

8

8

9

9

19

20

76

79

153

159

308

320

25

26

31

32

19

20

2–4

2-4

4– 6

4-6

53 – 159

55 - 165

U.M.

I. Vehicule înmatriculate (lei/an/200cm3 – sau fracţiune din aceasta)
1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi
autoturisme cu capacitatea cilindrică de
până la 1600 cm³, inclusiv
2. . Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu
capacitatea cilindrică de peste 1600 cm³
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică
între 1601 cm³ şi 2000 cm³ inclusiv
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică lei/an/20
0cm3 –
între 2001 cm³ şi 2600 cm³ inclusiv
sau
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică
fracţiun
între 2601 cm³ şi 3000 cm³ inclusiv
e
6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de
peste 3001 cm³
7. Autobuze, autocare, microbuze
8. Alte vehicule cu tractiune mecanica cu
masa totală maximă autorizată de până la
12 tone inclusiv
9. Tractoare înmatriculate
II.
1.Vehicule înregistrate cu capacitate
cilindrică
1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate lei/200c
cilindrică <4.800 cm3
m3
1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate
cilindrică >4.800 cm3
2. Vehicule fără capacitate cilindrică lei/an
evidenţiată

Impozitul pe mijloacele de transport – autovehicule
de transport marfă cu masa totală autorizată egală
sau mai mare de 12 tone art.470 alin (5)
Numărul de axe şi greutatea
brută încărcată maximă
autorizată

Nivelurile indexate pentru anul 2020 lei/an

Impozitul pe mijloacele de transport –
autovehicule de transport marfă cu masa totală
autorizată egală sau mai mare de 12 tone
art.470 alin (5)
Nivelurile propuse spre indexare pentru anul
2021 lei/an
Axe, motoare cu
Axe, motoare cu
sistem de suspensie
sistem de suspensie
pneumatică sau
pneumatică sau
echivalentele
echivalentele
recunoscute
recunoscute

Axe, motoare cu
sistem de suspensie
pneumatică sau
echivalentele
recunoscute

Alte sisteme de suspensie
pentru axele motoare

0
151

151
418

0
157

157
434

418

588

434

610

588

1332

610

1383

588

1332

610

1383

151

263

157

273

263

540

273

561

540

701

561

728

1. două axe:
a) masa de cel puţin 12 tone,
dar mai mică de 13 tone
b) masa de cel puţin 13 tone,
dar mai mică de 14 tone
c) masa de cel puţin 14 tone,
dar mai mică de 15 tone
d) masa de cel puţin 15 tone,
dar mai mică de 18 tone
e)masa de cel putin 18 tone
2. trei axe:
a) masa de cel puţin 15 tone,
dar mai mică de 17 tone
b) masa de cel puţin 17 tone,
dar mai mică de 19 tone
c) masa de cel puţin 19 tone,

dar mai mică de 21 tone
d) masa de cel puţin 21 tone,
dar mai mică de 23 tone
e) masa de cel puţin 23 tone,
dar mai micăt de 25 tone
f) masa de cel puţin 25 tone
dar mai mică de 26 tone
g)masa de cel puţin 26 tone
1. patru axe:
a) masa de cel puţin 23 tone,
dar mai mică de 25 tone
b) masa de cel puţin 25 tone,
dar mai mică de 27 tone
c) masa de cel puţin 27 tone,
dar mai mică de 29 tone
d) masa de cel puţin 29
tone, dar mai mică de 31 tone
e) masa de celpuţin 31 tone,
dar mai mică de 32 tone
f)masa de cel putin 32 tone

Numărul de axe şi greutatea
brută încărcată maximă admisă

1. 2+1 axe:
a) masa de cel puţin de 12 tone,
dar mai mică de 14 tone
b) masa de cel puţin 14 tone, dar
mai mică de 16 tone

701

1079

728

1120

1079

1678

1120

1742

1079

1678

1120

1742

1079

1678

1120

1742

701

710

728

737

710

1109

737

1151

1109

1760

1151

1827

1760

2611

1827

2710

1760

2611

1827

2710

1760

2611

1827

2710

Impozitul pe mijloacele de transport – în
cazul unei combinații de autovehicule, un
aurovehicul articulat sau tren rutier, de
transport de marfă cu masa totală maximă
autorizată egală sau mai mare de 12 tone
art.470 alin (6)
Nivelurile indexate pentru anul 2020 lei/an
Axe, motoare cu sistem
de suspensie pneumatică
sau echivalentele
recunoscute

Alte sisteme de
suspensie pentru
axele motoare

0

0

0

0

Impozitul pe mijloacele de transport – în cazul
unei combinații de autovehicule, un aurovehicul
articulat sau tren rutier, de transport de marfă
cu masa totală maximă autorizată egală sau mai
mare de 12 tone
art.470 alin (6)
Nivelurile propuse spre indexare pentru anul
2021 lei/an
Axe, motoare cu
sistem de suspensie
Alte sisteme de
pneumatică sau
suspensie pentru axele
echivalentele
motoare
recunoscute
0

0

0

0

c) masa de cel puţin 16 tone, dar
mai mică de 18 tone
d) masa de cel puţin 18 tone, dar
mai mică de 20 tone
e) masa de cel puţin 20 tone, dar
mai mică de 22 tone
f) masa de cel puţin 22 tone, dar
mai mică de 23 tone
g) masa de cel puţin 23 tone, dar
mai mică de 25 tone
h) masa de cel puţin 25 tone, dar
mai mică de 28 tone
i)masa de cel putin 28 tone
2. 2+2 axe:
a) masa de cel puţin 23 tone, dar
mai mică de 25 tone
b) masa de cel puţin de 25 tone,
dar mai mică de 26 tone
c) masa de cel puţin 26 tone, dar
mai mică de 28 tone

0

68

0

71

68

156

71

162

156

364

162

378

364

472

378

490

472

850

490

882

850

1492

882

1549

850

1492

882

1549

146

340

152

353

340

560

353

581

560

821

581

852

d) masa de cel puţin 28 tone, dar
mai mică de 29 tone

821

992

852

1030

e) masa de cel puţin 29 tone, dar
mai mică de 31 tone

992

1629

1030

1691

f) masa de cel putin 31 tone, dar
mai mică de 33 tone

1629

2260

1691

2346

g) masa de cel puţin 33 tone, dar
mai mică de 36 tone

2260

3432

2346

3562

h) masa de cel puţin de 36 tone,
dar mai mică de 38 tone
i)masa de cel putin 38 tone
3. 2+3 axe:
a) masa de cel puţin 36 tone, dar
mai mică de 38 tone

2260

3432

2346

3562

2260

3432

2346

3562

1799

2504

1867

2599

2504

3403

2599

3532

b) masa de cel putin 38 tone, dar
mai mică de 40 tone

c) masa de cel putin 40 tone
2504

3403

2599

3532

4. 3+2 axe:
a) masa de cel puţin de 36 tone,
dar mai mică de 38 tone

1590

2207

1650

2291

b) masa de cel puţin de 38 tone,
dar mai mică de 40 tone

2207

3052

2291

3168

c) masa de cel puţin de 40 tone,
dar mai mică de 44 tone

3052

4516

3168

4688

d)masa de cel putin 44 tone

3052

4516

3168

4688

904

1093

938

1135

1093

1634

1135

1696

1634

2600

1696

2699

1634

2600

1696

2699

5. 3+3 axe:
a) masa de cel puţin de 36 tone,
dar mai mică de 38 tone
b) masa de cel puţin de 38 tone,
dar mai mică de 40 tone
c) masa de cel puţin de 40 tone,
dar mai mică de 44 tone
d)masa de cel putin 44 tone

Masă totală maximă
autorizată

Impozitul pe mijloacele de transport – în cazul
unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care
nu face parte dintr-o combinație de autovehicule
prevăzut la art.470 alin(6)
470 alin(7)
Nivelurile indexate pentru anul 2020 lei

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

9
36

Impozitul pe mijloacele de transport – în cazul
unei remorci, al unei semiremorci sau rulote
care nu face parte dintr-o combinație de
autovehicule prevăzut la art.470 alin(6)
470 alin(7)
Nivelurile propuse spre indexare pentru anul
2021 lei
9
37

55

57

68

71

Mijloc de transport pe apă

Nivelurile indexate pentru anul 2020 lei/an

1. Luntre, bărci fără motor, folosite
pentru pescuit şi uz personal
2. Bărci fără motor, folosite în alte
scopuri
3. Bărci cu motor
4. Nave de sport şi agrement
5. Scutere de apă
6. Remorchere şi împingătoare:
a) până la 500 CP inclusiv
b) peste 500 CP şi pănă la 2000 CP
inclusiv
c) peste 2000 CP şi până la 4000
CP inclusiv
d) peste 4000 CP inclusiv
7. Vapoare-pentru fiecare 1000 tdw.
sau fracţiune din acesta
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:
a) cu capacitatea de încărcare până
la 1500 tone inclusiv
b) cu capacitatea de încărcare de
peste 1500 tone şi până la 3000 tone
inclusiv
c) cu capacitatea de încărcare de
peste 3000 tone

22

Nivelurile propuse spre indexare
pentru anul 2021 lei/an
23

60

62

223
0 – 1186
223
X
592
963

231
0 - 1231
231
x
614
1000

1481

1537

2370
192

2460
199

x
192

x
199

297

308

519

539

CAPITOLUL IV Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism:

a) până la 150 m² inclusiv
b) între 151 m² şi 250 m² inclusiv
c) între 251 m² şi 500 m² inclusiv
d) între 501 m² şi 750 m² inclusiv
e) între 751 m² şi 1000 m² inclusiv
f) peste 1000 m²

Art.474 alin(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism și amenajarea
teritoriului, de către primari sau stucturile de specialitate din cadrul consiliului
județean
Art. 474 alin.(10) - Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări
necesare lucrărilor de cercetare și prospectare a terenurilor în etapa efectuării
studiilor geotehnice și a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze,
petrol și alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecțiune
și explorare și se calculează prin înmulțirea numărului de metri pătrați de teren
ce vor fi efectiv afectați la suprafața solului de foraje și excavări
Art. 474 alin.(14) - Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, tonete,
cabine, spaţii de expunere, corpuri și panou de afișaj, firme și reclame situate
pe căile şi în spaţiile publice

Taxa pentru
eliberarea
certificatului de
urbanism în mediul
urban
Art. 474 alin.(1)
Nivelurile indexate
pentru anul 2020 –
lei
Taxa(lei)

Taxa pentru
eliberarea
certificatului de
urbanism în mediul
urban
Art. 474 alin.(1)
Nivelurile propuse
spre indexare pentru
anul 2021 – lei
Taxa(lei)

5-6
6-7
7-9
9-13
13-15
15+0,01 le/mp pentru
fiecare m² care
depăşeşte 1000 m²

5-6
6-7
7-9
9-13
13-16
16+0,01 le/mp pentru
fiecare m² care
depăşeşte 1000 m²

Nivelurile indexate
pentru anul 2019 –
lei
16

Nivelurile propuse
spre indexare
pentru anul 2020 –
lei
17

0-16

0-17

până la 8 lei, inclusiv,
pentru fiecare
metru pătrat de
suprafață ocupată de

până la 8 lei, inclusiv,
pentru fiecare
metru pătrat de
suprafață ocupată de

Art. 474 alin.(15) - Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de
racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice,
energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu
Art. 474 alin(16) - Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală
şi adresă

Art.475
alin.(1)
Art.475
alin.(2)

Art.475
alin.(3)

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare
de funcţionare
Taxa pentru eliberarea atestatului de
producător și eliberarea carnetului de
comercializare a produselor din sectorul agricol
Taxa pentru eliberarea /vizarea anuală a
autorizației privind desfășurarea activităților
înregistrate în grupele CAEN 561 - Restaurante,
563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor
și 932 - Alte activități recreative și distractive,
potrivit clasificării activităților din economia
națională CAEN
a) până la 4.000 lei, pentru o suprafață de până la
500 m2, inclusiv;
b) până la 8.000 lei pentru o suprafață mai mare de
500 m2.

construcție

construcție

Până la 14
lei,inclusiv, pentru
fiecare
racord

Până la 14
lei,inclusiv, pentru
fiecare
racord

până la 9 lei, inclusiv

până la 9 lei, inclusiv

Nivelurile indexate pentru anul 2020 – lei

Nivelurile propuse spre indexare pentru
anul 2021– lei

Până la 14 lei, inclusiv, pentru fiecare
racord

Până la 15 lei, inclusiv, pentru fiecare
racord

până la 9 lei, inclusiv

până la 9 lei, inclusiv

Până la 14 lei, inclusiv, pentru fiecare
racord

Până la 15 lei, inclusiv, pentru fiecare
racord

CAPITOLUL V Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate
Nivelurile indexate pentru anul 2020 – lei

Nivelurile propuse spre indexare pentru
anul 2021 – lei

Art. 478 alin.(2) - Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana
derulează o activitate economică

până la 33 lei, inclusiv

până la 34 lei, inclusiv

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de
afişaj pentru reclamă şi publicitate

până la 24 lei, inclusiv

până la 25 lei, inclusiv

CAPITOLUL VI. Alte taxe

Art.486 alin (4) Taxa pentru îndeplinirea procedurii
de divorț pe cale administrativă
Art.486 alin.(5) Taxă pentru eliberarea de copii
heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte
planuri

Nivelurile indexate pentru anul 2020 –
lei

Nivelurile propuse spre indexare
pentru anul 2021 – lei

530

550

până la 33 lei, inclusiv

până la 34 lei, inclusiv

CAPITOLUL VII. Sancțiuni
Limitele minime și maxime ale amenzilor în
cazul persoanelor fizice

Nivelurile indexate pentru anul 2020 –
lei

Nivelurile propuse spre
indexareindexate pentru anul 2021 –
lei

Art. 493. alin.3 Contravenția prevăzută la alin.2 lit.a
se sancționează cu amendă

de la 74 lei la 296 lei

de la 77 lei la 307 lei

Art.493 alin.3 Contravenția prevăzută la alin.2 lit.b
se sancționează cu amendă

de la 296 lei la 737 lei

de la 307 lei la 765 lei

Art,493 alin 4 Încălcarea normelor tehnice privind
tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și
gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor
de intrare la spectacole se sancționează cu amendă

de la 344 lei la 1673 lei

de la 357 lei la 1737 lei

Art.493. alin 41 Necomunicarea informațiilor și a
documentelor de natura celor prevăzute la art.494
alin 12 în cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea
solicitării se sancționează cu amendă

de la 530 lei la 2650 lei

de la 550 lei la 2751 lei

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Avizat pentru legalitate
Secretarul General al Municipiului Odorheiu Secuiesc,
VENCZEL Attila

