
 
                                                                                             

 

                                                         
T A B L O U L 

cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează 
sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Comunei Ion Corvin,  

în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu indexare de 2,6 % 

I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  Titlul IX – Impozite și taxe locale 
CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI 

Art. 457 alin. (1) –cladiri rezidentiale persoane fizice COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU 
ANUL 2022 

Cota impozitului pentru cladirile rezidentiale si cladirile anexa aflate 
in proprietatea persoanelor fizice 

0,2%                             0,2% 

Art. 457 alin. (2)                                                                                                                                                                                                         - lei/m² - 
 
 
 

Tipul clădirii 
 

VALORILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

VALORILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

Valoarea impozabilă Valoarea impozabilă 
Cu instalații de apă, 

canalizare, electrice și 
încălzire (condiții 

cumulative) 

Fără instalații de apă, 
canalizare, electricitate 

sau încălzire 

Cu instalații de apă, 
canalizare, electrice și 

încălzire (condiții 
cumulative) 

Fără instalații de apă, 
canalizare, electricitate sau 

încălzire 

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 

 
1.100 

 
660 

 
1129 

 
677 

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  

 
330 

 
220 

 
338 

 
226 

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   

 
220 

 
192 

 
226 

 
197 

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   

 
138 

 
82 

 
141 

 
84 

 COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU 
ANUL 2022 

Art. 458 alin. (1) –cota impozitului pentru cladirile nerezidentiale 
aflate in poprietatea persoanelor fizice                               

1,3%                                         1,3% 

Art. 460 alin. (1) – cota impozitului/taxei pe cladirile rezidentiale 
aflate in poprietatea persoanelor juridice                               

0,2%                                         0,2% 

Art.  460 alin. 2) –cota impozitului/taxei pentru cladirile  
nerezidentialeaflate in proprietatea sau detinute de  persoanele 
juridice                               

1,3%                                         1,3%  

Art. 462 alin. (2)   - bonificatie                              10%                                         10% 

ANEXA 
la Hotărârea Consiliului Local nr. 21/19.04.2021 

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022 



 
 
Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în raport cu perioada în care a fost realizată 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 referinţă; 
- cu 30% pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de 

referinţă; 
- cu 10% pentru clădirea care are o vechime de peste 30 de ani şi 50 ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă; 

 
În cazul unui teren amplasat în intravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu 
suma corespunzătoare prevăzută în urmatorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie de 1,10 pentru rangul IV si 1,00 pentru rangul V. 
 

CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN 
Art.465 alin. (2) –teren intravilan – terenuri cu constructii                                                                                                                          - lei/ha - 
Zona în 
cadrul 

localității 
 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități 
0 I II III IV V 0 I II III IV V 

A - - - - 1246 1038 - - - - 1278 1065 

B - - - - - - - - - - - - 

C - - - - - - - - - - - - 

D - - - - - - 
- - - - - - 

 Art. 465 alin. (4) -  teren intravilan – orice alta categorie decat cea de terenuri cu constructii                                                                - lei/ha - 
Nr. 
crt. 

                        ZONA 
                            (A) 
 
Categoria  
de  folosință 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

 
 

1 Teren arabil 29 30 

2 Pășune 22 23 

3 Fâneață 22 23 

4 Vie 48 49 

5 Livadă 55 56 

6 Pădure sau alt teren cu 
vegetație forestieră 

29 30 

7 Teren cu ape 16 17 

8 Drumuri și căi ferate X X 

9 Neproductiv X X 



 
 
 
În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma 
corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie de 1,10. 
 

Art. 465 alin. (7) – teren extravilan                                                                                                                                                     - lei/ha - 
         

Categoria de folosință NIVELURILE  STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 2021 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 

1 Teren cu construcții 33 34 

2 Teren arabil 54 55 

3 Pășune 30 31 

4 Fâneață 30 31 

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 60                               62 

5.1 Vie până la intrarea pe rod X X 

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 61 63 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod X X 

7 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1 18                              19 

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție X X 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 6 6 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 37 38 

9 Drumuri și căi ferate X X 

10 Teren neproductiv X X 

Art. 467 alin. (2) - bonificatie                               

COTELE STABILITE PRIN CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022 

0% - 10% 10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3  sau 
fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 
 

CAPITOLUL IV  -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 
Art. 470 alin. (2)       

Nr. 
crt. Mijloace de transport cu tracțiune mecanică 

NIVELURILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2021 

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

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea 
cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv 

8 8 

2 Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 
1.600 cm3 

9 9 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 
inclusiv 

19 21 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 
inclusiv 

76 81 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3 
inclusiv 

153 163 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 308 328 
7 Autobuze, autocare, microbuze 25 27 
8 Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată 

de până la 12 tone, inclusiv 
31 33 

9 Tractoare înmatriculate 19 20 

II. Vehicule înregistrate 
 NIVELURILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2020 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 2021 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică - lei/200 cm3 -* - lei/200 cm3 -* 
1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 4      4           
1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 6                             6 
2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidențiată 159 lei/an                     169 lei/an 

 * grupa de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta 
Art. 470 alin. (3) -cota stabilita 
pentru mijloacele de transport 
hibride 

COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022 

50%  75% 

 
 
Sumele din tabelul prevazut la art. 470 alin.(5) si (6) se indexeaza anual in functie de rata de schimb a monedei euro in vigoare in prima zi lucratoare a 
lunii octombrie a fiecarui an si publicata in Jurnalul Uniunii Europene si de nivelurile minime prevazute in Directiva 1999/62/CE de aplicare la 
vehiculele grele de marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro si nivelurile minime, exprimate in euro, prevazute in 
Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunica pe site-urile oficiale ale Ministerului 
Finantelor Publice si Ministerului Lucrarilor Publice , Dezvoltarii si Administratiei. 
 



Art. 470 alin. (5)       
 

 
Numărul de axe și greutatea brută încărcată 

maximă admisă  

NIVELURILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2021 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2022 

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/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 

I două axe 
 1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 142 0 142 
 2 Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 142 395 142 395 
 3 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 395 555 395 555 
 4 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 555 1257 555 1257 
 5 Masa de cel puțin 18 tone 555 1257 555 1257 
II 3 axe 
 1 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 142 248 142 248 
 2 Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 248 509 248 509 
 3 Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 509 661 509 661 
 4 Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 661 1019 661 1019 
 5 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1019 1583 1019 1583 
 6 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1019 1583 1019 1583 
 7 Masa de cel puțin 26 tone 1019 1583 1019 1583 
III 4 axe 
 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 661 670 661 670 
 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 670 1046 670 1046 
 3 Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1046 1661 1046 1661 
 4 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1661 2464 1661 2464 
 5 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1661 2464 1661 2464 
 6 Masa de cel puțin 32 tone 1661 2464 1661 2464 

 
 

 
 

Art. 470 alin. (6)       

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă 

NIVELURILE  STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL  

PENTRU ANUL 2021 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2022 

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/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 

I 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 64 0 64 
 4 Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 64 147 64 147 
 5 Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 147 344 147 344 
 6 Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 344 445 344 445 
 7 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 445 803 445 803 
 8 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 803 1408 803 1408 
 9 Masa de cel puțin 28 tone 803 1408 803 1408 
II 2 + 2 axe 
 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 138 321 138 321 
 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 321 528 321 528 
 3 Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 528 775 528 775 
 4 Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 775 936 775 936 
 5 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 936 1537 936 1537 
 6 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1537 2133 1537 2133 
 7 Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2133 3239 2133 3239 
 8 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2133 3239 2133 3239 
 9 Masa de cel puțin 38 tone 2133 3239 2133 3239 
III 2 + 3 axe 
 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1698 2362 1698 2362 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2362 3211 2362 3211 
 3 Masa de cel puțin 40 tone 2362 3211 2362 3211 
IV 3 + 2 axe 
 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1500 2083 1500 2083 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2083 2881 2083 2881 
 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2881 4262 2881 4262 
 4 Masa de cel puțin 44 tone 2881 4262 2881 4262 
V 3 + 3 axe 
 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 853 1032 853 1032 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1032 1542 1032 1542 
 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1542 2454 1542 2454 
 4 Masa de cel puțin 44 tone 1542 2454 1542 2454 

 
 
 

Art. 470  alin. (7)                                                       Remorci, semiremorci sau rulote 
 

Masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE  STABILITE  
DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

NIVELURILE STABILITE  
DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

Impozit - lei - Impozit - lei - 
a. Până la 1 tonă, inclusiv    9 9 
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 37 38 
c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone  57 58 
d. Peste 5 tone 71 73 
Art. 470 alin. (8)                                                              Mijloace de transport pe apă 
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal 23 24 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 62 64 



3. Bărci cu motor 231 237 
4. Nave de sport și agrement 0 - 1231 0 - 1263 
5. Scutere de apă 231 237 
6. Remorchere și împingătoare: X X 
a) până la 500 CP, inclusiv 614 630 
b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv 1000 1026 
c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv 1537 1577 
d) peste 4000 CP 2460 2524 
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta 199 204 
8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale: X X 
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 199 204 
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de tone, inclusiv 308 316 
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 539 553 

Art. 472 alin. (2)-              
bonificatie                               

COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022 

0% - 10% 10% 

 
 
 
 

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE  URBANISM, A AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE ȘI A ALTOR 
AVIZE ȘI AUTORIZAȚII 

Art. 474 alin. (1)    
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban    

NIVELURILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism - lei - - lei - 
a) până la 150 m² inclusiv 6 6 
b) între 151 și 250 m² inclusiv 7 7 
c) între 251 și 500 m² inclusiv 9 9 
d) între 501 și 750 m² inclusiv 13 13 
e) între 751 și 1.000 m² inclusiv 15 16 
f) peste 1.000 m² 14 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care 

depășește 1.000 m2 
15 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care 

depășește 1.000 m2 
Art. 474 alin. (2)  
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zona rurala 

50% din taxa stabilita conform alin. (1) 50% din taxa stabilita conform alin. (1) 

Art. 474 alin. (4) 
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism 

16 
17 

Art. 474 alin. (5) 
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de constructie pentru cladire 
rezidentiala sau cladire-anexa  

0,5% din valoarea autorizată  a lucrărilor 

de construcţii 

0,5% din valoarea autorizată  a lucrărilor de 
construcţii 

Art. 474 alin. (6) 
Taxa pentru eliberarea autorizatiei  de constructie pentru alte constructii 
decat cele mentionate la alin. (5) 

1% din valoarea autorizată  a lucrărilor de 
construcţii, inclusiv valoarea instalatiilor 

aferente 

1% din valoarea autorizată  a lucrărilor de 
construcţii, inclusiv valoarea instalatiilor 

aferente 

Art. 474 alin. (8) 
Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizatii 
de construire 

30% din cuantumul taxei pentru eliberarea 
certificatului sau a autorizatiei initiale 

30% din cuantumul taxei pentru eliberarea 
certificatului sau a autorizatiei initiale 



Art. 474 alin. (9) 
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala, aunei 
constructii 

0,1% din valoarea impozabilastabilita 
pentru determinarea impozitului pe cladiri, 

aferenta partii desfiintate 

0,1% din valoarea impozabilastabilita pentru 
determinarea impozitului pe cladiri, aferenta 

partii desfiintate 
Art. 474 alin. (10)   
Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări necesare 
lucrarilor de cercetare 

0-15 lei/m2 efectiv afectat la suprafata 
solului de foraje si excavari 

0-15 lei/m2 efectiv afectat la suprafata solului de 
foraje si excavari 

Art. 474 alin. (12) 
Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare 
de santier in vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse in alta 
autorizatie de construire 

3% din valoarea autorizata a lucrarilor de 
organizare de santier 

 
3% din valoarea autorizata a lucrarilor de 

organizare de santier 

Art. 474 alin. (13) 
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, 
casute sau rulote ori campinguri 

2% din valoarea autorizata a lucrarilor de 
constructie 

 
2% din valoarea autorizata a lucrarilor de 

constructie 
Art. 474 alin. (14) 
Taxa 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 pentru fiecare m2 de suprafata 
ocupata de constructie 

9 lei pentru fiecare m2 de suprafata ocupata de 
constructie 

Art. 474 alin. (15) 
Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și 
branșamente 

14 lei / racord 16 lei / racord 

Art. 474 alin. (16)  
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă 10 lei 10 lei 

Art. 475 alin. (1)  
Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare 

22 22 

Art. 475 alin. (2)   
Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru 
eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 

Taxa pentru eliberarea atestatului de 
producator respectiv pentru eliberare 
carnetului de comercializare a 
produselor agricole din sectorul agricol 
88 lei                  
Taxa viza semestriala atestat 
producator  si carnet -  10 lei  

Taxa eliberare atestat de producator- 68 lei 
Taxa eliberare carnet de comercializare a 
produselor agricole - 20 lei                     
Taxa viza semestriala atestat producator si 
carnet -  10 lei 

Art. 475 alin. (3) lit. a si b 
Taxa pentru eliberarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității 
de alimentație publică pentru o suprafață de: 
   - mai mica, inclusiv de 500 m2 ; 
   - mai mare de 500 m2  

 
 

- 330 lei 
- 4399 lei 

                          
 

- 338 lei; 
- 4513 lei; 

Art. 475 alin. (3) lit. a si b 
Taxa pentru vizare anuală a autorizației privind desfășurarea activității de 
alimentație publică pentru o suprafață de: 
   - mai mica, inclusiv de 500 m2 ; 
   - mai mare de 500 m2 

 
 

 
- 165 lei; 

- 2200 lei; 

 
 
 

- 169 lei; 
- 2257 lei; 

 
 
 



 
CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE 

Art. 477 alin. (5)  
Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate 

COTELE  STABILITE DE CONSILIUL 
PENTRU ANUL 2021 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

 
3% 

 
3% 

Art. 478 alin. (2)  
Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate 

NIVELURILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

- lei/m2 sau fracțiune de m2 - - lei/m2 sau fracțiune de m2 - 

a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o 
activitate economică 

40 41 

b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj 
pentru reclamă și publicitate 29 30 

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE 
Art. 481 alin. (2)  
Impozitul pe spectacole 

COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

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 sau internațională 

2% 

 
 

2% 

b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a) 5% 5% 

CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE 
Art. 484 
Taxe speciale 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

 Sunt prevăzute în anexa A 

CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE 

 NIVELURILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

Art. 486 alin. (1)  Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, 
monumentelor istorice de arhitectură și arheologice și altele asemenea. 

Sunt prevăzute în anexa B 

Art. 486 alin. (2) Taxe pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obținerii de venituri care 
folosesc infrastructura publică locală, pe raza localității unde acestea sunt utilizate, precum și taxe pentru activitățile cu 
impact asupra mediului înconjurător. 

Sunt prevăzute în anexa B 

Art. 486 alin. (4)  Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe 
cale administrativă. Taxa poate fi majorată prin hotărâre a consiliului 
local, fără ca majorarea să poată depăși 50% din această valoare*. 

550 564 

Art. 486 alin. (5)  Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe 
planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri. 35 36 

Art. 486 alin. (6)  Taxe pentru reabilitare termică a blocurilor de locuințe și locuințelor unifamiliale, pentru care s-au 
alocat sume aferente cotei de contribuție a proprietarilor. 

Sunt prevăzute în anexa B 

CAPITOLUL X – ALTE DISPOZIȚII COMUNE 
 COTELE STABILITE DE CONSILILU LOCAL PENTRU ANUL 2021 COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022 



Art. 489 alin. (1) și (2) 
„(2) Cotele adiționale … nu pot fi mai mari de 50% 
față de nivelurile maxime stabilite în prezentul titlu.” 

20%  20% 
 

 
Impozit pe cladiri si taxa pe cladiri Art.458 alin. 
(2) 

20% 20% 

Impozit pe teren intravilan Art. 465 alin. (4) 20% 20% 
Impozit pe teren extravilan Art. 465 alin. (7) 20% 20% 
Impozit pe mijlocele de transport prevazute la 
art. 470 alin. (2), (5), (6) si (7) 

20% 20% 

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism 
Art. 474 alin. (4) 

20% 20% 

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

20% 20% 

NOTĂ: Cotele adiționale stabilite se aplică asupra nivelurilor care stau la baza determinării impozitelor și taxelor locale datorate, fie că nivelurile respective sunt exprimate în lei sau în cote procentuale.  

Art. 489 alin. (4) – teren agricol nelucrat timp de 2 
ani consecutiv, impozit majorat începând cu al 
treilea an 

100% 100% 

Art. 489 alin. (5) – cladirile si terenurile neîngrijite , 
situate în intravilan 

100% 100% 

 
CAPITOLUL  XI – SANCȚIUNI 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

Art. 493 
(3) Contravenția prevăzută la alin. (2)  

LIMITELE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

- lei - - lei - 

 lit. a) se sancționează cu amendă 73 – 290 75 –297 

 lit. b) se sancționează cu amendă 290 – 722 297– 740 

(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 
evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la 
spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă. 

337 – 1.638 346 – 1680 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%.    
 Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă 291 – 1.158 298 – 1.188 
 Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancționează cu amendă 1.158 – 2.890 1.188 – 2.965 
 Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 
evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la 
spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă 

1.350 – 6.552 1.385 – 6.722 

 
 
 
 
 



 
CAPITOLUL  VIII – TAXE SPECIALE Anexa A 

Art. 484 
Taxe speciale 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 
- lei - 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 
- lei - 

Nr. 
crt. 

Temeiurile juridice, inclusiv hotărârile Consiliului Local prin 
care s-au instituit aceste taxe speciale 

DENUMIRILE TAXELOR SPECIALE ȘI DOMENIILE DE 
ACTIVITATE ÎN CARE S-AU INSTITUIT ACESTEA  

1. Art. 6  alin. (2) din  Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 … 
Taxe speciale pentru eliberarea acordului privind exercitarea 
activității de comercializare în zone publice 

104 lei 107 lei 

2. Art. 9 alin. (1) Legea nr. 544/2001 … 
Taxe speciale pentru recuperarea costurilor serviciilor de 
copiere a documentelor 

 Multiplicare (taxa xerox)-                         
1 leu/ pagina 

  Taxa eliberare documente      
arhiva  21 lei /pagina  

 Multiplicare (taxa xerox)-                         
1 leu/ pagina 
  Taxa eliberare 
documente      arhiva  22lei 
/pagina  

3. Art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 … 

- Taxe speciale pe linia de SVSU si protecția civila 
– PF 

- Taxe speciale pe linia de SVSU si protecția civila 
– PJ 

12 lei/an/gospodarie; 
28 lei/an/sediu; 

12 lei/an/gospodarie; 
29 lei/an/sediu; 

4. 
Art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. 
(5) și alin. (8) din Legea … nr. 101/2006, republicată 
 

Taxe speciale pentru servicii de salubrizare 3 lei/ pers / luna 4 lei/ pers / luna 

5. 
Art. 10 lit. g) și art. 34 alin. (2) și (3) din Legea … nr. 
230/2006 

Taxe speciale pentru prestarea serviciului de iluminat public 33 lei / an / gospodarie 34 lei / an / gospodarie 

Taxa edilitar gospodareasca 5 lei / an / gospodarie 5 lei / an / gospodarie 

6.  

Taxa inchiriere buldoexcavator : * pentru cetatenii comunei Ion 
Corvin 
 
                                                     
                                                   *pentru deplasarea in alte 
localitati ce nu apartin comunei Ion Corvin 

 

114 lei/ora 
 
 

220 lei / ora 

116 lei/ora 
 
 

225 lei / ora 

Taxa transport elevi la Liceul Teoretic Baneasa 110 lei / luna / elev 130 lei / luna / elev 

Taxa pentru oficierea casatoriilor in zilele lucratoare 
 
Taxa pentru oficierea casatoriilor in zilele nelucratoare : 
sambata, duminica  si sarbatorile legale  

100 lei 
 

300 lei 

- 
 

50 lei 

Taxa stare civila eliberare duplicat certificate nastere, 
casatorie, deces 

21 lei / buc                  22 lei / buc 

7.  Taxa taiat gazon cu motocositoarea 28 lei / ora 29 lei / ora 

8. 
 
 
 

 
 

Pentru 
persoana 

fizica 

Pentru 
persoana 
juridica 

Pentru 
persoana 

fizica 

Pentru 
persoana 
juridica 



 
 
 
 
 
 
Cuantumul taxelor speciale conform legii nr. 273/2006 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Taxa pentru remasurarea terenurilor in vederea grantuirii : 

 Terenuri extravilane 
 Terenuri intravilane 

 

72 lei / ha 
1 leu / ha 

72 lei / ha 
1 leu / ha 

74 lei / ha 
1 leu / ha 

74 lei / ha 
1 leu / ha 

Taxa pentru identificare imobil 
 
 

27 lei 
 

27 lei 
 

28 lei 
 

28 lei 
 

Taxa documentatii procedura vanzare teren extravilan 55lei / dosar 55 lei / dosar 56 lei / dosar 56 lei / dosar 

Taxa speciala pentru vizarea, de catre Directia Impozite si 
Taxe  Locale, abonamentelor si biletelor pentru spectacole in 
termen de 3 zile lucratoare 

- - - - 

 
Dezbaterea procedurii succesorale – anexa 23,24 in regim 
normal 

22 lei 22 lei 22 lei 23 lei 

Eliberare adeverinte de la registru agricol 
 

5 lei 5 lei 5 lei 5 lei 

Taxa eliberare adeverinta APIA 22 lei 22 lei 22 lei 23 lei 

Inregistrare contracte de arenda 22 lei 22 lei 22 lei 23 lei 

Reziliere contract de arenda 22 lei 22 lei 22 lei 23 lei 

9.  

Placute caruta 42 lei 42 lei 44 lei 44 lei 

Placute tractoare si remorci 93 lei 93 lei 95 lei 95 lei 

Placute mopede 93 lei 93 lei 95 lei 95 lei 

 

 
 

CAPITOLUL  IX – ALTE TAXE LOCALE Anexa B 
 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 
 - lei - 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2022 

-  lei - 

Art. 486. - (1)   Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice și 
pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de 
arhitectură și arheologice și altele asemenea: 
 

Comercializare de carti, 
presa, vederi, pictura, flori, 
legume, fructe, obiecte cu 
specific religios, felicitari, 
cd-uri, etc. 
 
 

 
 

   22 lei/zi 

Comercializare de carti, 
presa, vederi, pictura, flori, 
legume, fructe, obiecte cu 
specific religios, felicitari, 
cd-uri, etc.                      

 
 

23 lei/zi 

Taxa pentru inchirierea Caminelor 
culturale din Comuna Ion Corvin: 

Taxa pentru inchirierea Caminelor 
culturale din Comuna Ion Corvin: 

*nunti * 318 lei *nunti * 318 lei 

**botezuri ** 159 lei **botezuri ** 159 lei 

***inchiriat vesela *** 106 lei ***inchiriat vesela *** 106 lei 

Art. 486. - (2)   Taxe pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și Tractoare -  Tractoare - 



utilajelor destinate obținerii de venituri care folosesc infrastructura publică 
locală, pe raza localității unde acestea sunt utilizate, precum și taxe pentru 
activitățile cu impact asupra mediului înconjurător.  

Combine -  Combine - 

Plug - Plug - 

Grapa cu disc - Grapa cu disc - 

Semanatoare - Semanatoare - 

Prasitor - Prasitor - 

Cositoare - Cositoare - 

Moara sau urluitoare - Moara sau urluitoare - 

Alte utilaje - Alte utilaje - 

 

 
 
 

REDUCERILE ȘI SCUTIRILE ACORDATE DE CONSILIULUI LOCAL Anexa C 
Nr. 
crt. Temeiurile juridice 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  

 

 
Anexele A, B și C fac parte integrantă din prezenta anexă. 

                                                                
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

 

 …………………………….……… 
          Ștefan-Ionuț JURAVLE 

Contrasemnează, 
SECRETARUL COMUNEI, 

 

 …………………………….……… 
                  Cristian IACOBOAIA 


