
 

 

                                                    Anexa la H.C.L. Săgeata nr. 12/23.04.2021 

 

IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE 

 

  

CAP. 1 Impozitul pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor 

fizice, calculat în conformitate cu prevederile art. 457 din Legea nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare: 

Art. 1. (1) Pentru clădirile rezidențiale și clădirile anexă, aflate în proprietatea 
persoanelor fizice, impozituil pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote 
cuprinse între 0,08% -0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii. Cota impozitului 
pe clădiri se stabilește prin hotărâre a consiliului local. 
           (2) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin 
înmulțirea suprafeței construite desfășurate a acesteia, exprimată în metri pătrați, 
cu valoarea impozabilă corespunzătoare exprimată în lei/mp, din tabelul următor:  

 VALORILE IMPOZABILE PE METRU PĂTRAT DE 

SUPRAFAŢĂ CONSTRUITĂ DESFĂŞURATĂ CONFORM 

ART. 457 ALIN. 2 

Tipul clădirii 

Cu instalaţii 

de apă, 

canalizare, 

electricitate 

şi încălzire 

(condiţii 

cumulative) 

Nivelul 

pentru anul 

2022 

indexat cu 

rata inflației 

2,6% 

Fără 

instalaţii de 

apă, 

canalizare, 

electricitate 

sau încălzire 

 Nivelul 

pentru anul 

2022indexat 

cu rata 

inflației 2,6% 

 2021 2022 2021 2022 



 

1. Clădiri 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 

1086 

1114,23 

652 

668,95 

2. Clădire 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 

326 

334,47 

217 

222,64 

3. Clădire-anexă 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 

216 

221,61 

190 

194,94 



 

4. Clădire-anexe 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 

136 

139,53 

81 

83,10 

 

Art. 457 alin. 6 Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcție de 

rangul localității și zona în care este amplasată clădirea, prin înmulțirea 

valorii determinate conform alin. (2) – (5) cu coeficientul de corecție 

corespunzător: 

 VALORILE IMPOZABILE PE METRU PĂTRAT DE SUPRAFAŢĂ 

CONSTRUITĂ DESFĂŞURATĂ  AJUSTATA CONFORM ART. 457 

ALIN. 6 

Tipul clădirii 

Cu instalaţii de 

apă, canalizare, 

electricitate şi 

încălzire (condiţii 

cumulative) 

lei/m2 

Nivelul 

pentru 

anul 2022 

indexat cu 

rata 

inflației 

2,6% 

Fără instalaţii de 

apă, canalizare, 

electricitate sau 

încălzire  

lei/m2 

Nivelul 

pentru anul 

2022 indexat 

cu rata 

inflației 2,6% 

RANGUL LOCALITĂŢII – IV- 

SAGEATA  

 2021 2022 2021 2022 



 

1. Clădiri 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 

1195 

1226,07 

760 

779,76 

2. Clădire 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 

380 

389,88 

253 

250,57 



 

3. Clădire-anexă 

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 

253 

 

 

 

 

 

 

259,57 221 

 

 

 

 

 

 

226,74 

4. Clădire-anexe 

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 

158 

 

 

 

 

 

 

 162,10 
            95 

 

 

 

 

 

 

97,47 

5 Subsol, 

demisol sau 

mansardă 

utilizată ca 

locuinţă. 

75% din suma 

care s-ar aplica 

clădirii 

 

75% din suma 

care s-ar aplica 

clădirii 

 



 

6. Subsol, 

demisol sau 

mansardă 

utilizată cu alte 

scopuri decât 

cel de locuinţă. 

50% din suma 

care s-ar aplica 

clădirii 

 

50% din suma 

care s-ar aplica 

clădirii 

 

 

 

 

 

 

 

 VALORILE IMPOZABILE PE METRU PĂTRAT DE 

SUPRAFAŢĂ CONSTRUITĂ DESFĂŞURATĂ  

AJUSTATA CONFORM ART. 457 ALIN. 6 

 

Tipul clădirii 

Cu instalaţii de 

apă, canalizare, 

electrice şi 

încălzire (condiţii 

cumulative) 

lei/m2 

Nivelul 

pentru 

anul 2022 

indexat cu 

rata 

inflației 

2,6% 

Fără instalaţii de 

apă, canalizare, 

electrice sau 

încălzire  

lei/m2 

Nivelul 

pentru anul 

2022 indexat 

cu rata 

inflației 2,6% 

RANGUL LOCALITĂŢII – V- 

BORDUSANI, DIMBOCA, BEILIC, GAVANESTI, BANITA SI 

MOVILITA  

 2021 2022 2021 2022 



 

1. Clădiri 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 

1140 

 

 

 

 

 

 

1169,64 685 

 

 

 

 

 

 

702,81 

2. Clădire 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 

342 

 

 

 

 

 

 

350,89 228 

 

 

 

 

 

 

233,92 



 

3. Clădire-anexă 

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 

227 

 

 

 

 

 

 

232,90 200 

 

 

 

 

 

 

205,20 

4. Clădire-anexe 

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 

143 

 

 

 

 

 

 

 

146,71 
85 

 

 

 

 

 

 

 

87,21 

5 Subsol, 

demisol sau 

mansardă 

utilizată ca 

locuinţă. 

75% din suma 

care s-ar aplica 

clădirii 

 

75% din suma 

care s-ar aplica 

clădirii 

 



 

6. Subsol, 

demisol sau 

mansardă 

utilizată cu alte 

scopuri decât 

cel de locuinţă. 

50% din suma 

care s-ar aplica 

clădirii 

 

50% din suma 

care s-ar aplica 

clădirii 

 

                                                                                                                          

Art.VII Plata impozitului/taxei pe cladiri 

-Art.462- 

 (1) Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual în două rate egale astfel:  

- până la 31 martie; 

- până la 30 septembrie inclusiv.  

                                                                    

 (2) Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către 

contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv pentru anul 

2021 și 51,30 lei pemtru anul 2022, se plăteşte integral până la primul termen de 

plată. În cazul  în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri 

amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ teritoriale,suma de 50 lei pentru 

anul 2021 și 51,30 lei pemtru anul 2022se referă la impozitul pe clădiri cumulat. 

ART. I   Calculul impozitului/taxei pe teren  

 

ZONA IN CADRUL 

LOCALITATII 

RANGUL 

LOCALITATII 

LEI  RON/HA 

2021 

Nivelul 

pentru anul 

2022indexat 

cu rata 

inflației 2,6% 

ZONA A.    

- sat Sageata IV 850 872,1 

- sat Bordusani V 681 698,70 

- sat Dimbroca V 681 698,70 



 

- sat Beilic 

- sat Gavanesti 

- sat Banita 

- sat Movilita 

V 

V 

V 

V 

681 

681 

681 

681 

698,70 

698,70 

698,70 

698,70 

 (4) 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 tabelul următor, iar acest rezultat se 

înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător: 

Nr. 

crt. 

 

Categoria de 

folosinţă/ zonă 

 ZONA A 

 Rangul 

IV 

Nivelul 

pentru anul 

2022indexat 

cu rata 

inflației 2,6% 

Rangul 

V 

Nivelul 

pentru anul 

2022indexat 

cu rata 

inflației 2,6% 

     

1. Teren arabil 
30 33 33,85 30 30,78 

2. Păşune 23 25 25,65 23 23,59 

3. Fâneaţă 23 25 25,65 23 23,59 

4. Vie 50 55 56,43 50 51,30 

5. Livadă 57 63 64,63 57 58,48 

6. 

Pădure sau alt 

teren cu vegetaţie 

forestieră 

30 33 

33,85 

80 

82,08 

7. Terenuri cu apă 17 19 19,49 17 17,44 

8. 
Drumuri şi căi 

ferate 

X X    

9. Teren neproductiv X X    

 

 

 



 

Nr.crt. Categoria 

de 

folosinţă 

Impozit lei/ha  Impozit  
lei/ha 

Zona 

A 

Nivelul 
pentru anul 
2022indexat 

cu rata 
inflației 2,6% 

RANG 
IV 

Nivelul 
pentru anul 
2022indexat 

cu rata 
inflației 2,6% 

RANG 
V 

Nivelul 
pentru anul 
2022indexat 

cu rata 
inflației 2,6% 

1. Teren cu 

construcţii 

33 33,85 36 37,60 35 37,40 

2. Arabil 54 55,40 59 61,90 57 61,20 

3. Păşune, 

fâneață 

30 30,80 33 34,20 32 34 

4. Vie pe rod 60 61,60 66 68,40 63 68 

5. Livadă pe 

rod 

61 62,60 67 69,50 64 69,20 

6. Pădure sau 

alt teren cu 

vegetaţie 

forestieră 

 

18 

18,50  
19 
 

      20,50  
19 

20,40 

7. Teren cu 

amenajări  

piscicole 

37 38 41 42,20 39 42 

 

 

ART. I  Calculul impozitului  

    (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 tracțiune 

mecanică 
2021 

Nivelul 

pentru anul 

2022 indexat 

cu rata 



 

inflației 2,6% 

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

1) Motociclete, tricicluri, 

cvadricicluri şi autoturisme cu 

capacitatea cilindrică de până la 

1.600 cmc, inclusive 

8 8,20 

2) Motociclete, tricicluri şi 

cvadricicluri cu capacitatea 

cilindrică de peste 1.600 cmc 

9 9,23 

3) autoturisme cu capacitatea 

cilindrică între 1601 cmc şi 2000 cmc 

inclusiv 

20 20,52 

4) autoturisme cu capacitatea 

cilindrică între 2001 cmc şi 2600 cmc 

inclusiv 

78 80,02 

5) autoturisme cu capacitatea 

cilindrică între 2601 cmc şi 3000 cmc 

inclusiv 

157 161,08 

6) autoturisme cu capacitatea 

cilindrică de peste 3001 cmc 

315 323,19 

7) autobuze ,autocare,microbuze 26 26,67 

8)alte vehicule cu tracţiune mecanică 

cu masa totală maximă autorizată de 

până la 12 tone, inclusiv 

32 32,83 

9)tractoare înmatriculate 20 29,52 

II. Vehicule înregistrate  

1. Vehicule cu capacitate 

cilindrică 

lei/200 cmc  

1.1. Vehicule înregistrate cu 

capacitate cilindrică< 4.800 

3 3,07 



 

cmc 

1.2. Vehicule înregistrate cu 

capacitate cilindrică> 4.800 

cmc 

5 5,13 

2.  Vehicule fără capacitate 

cilindrică evidențiată* 

56 lei/an 57,46 

 

 Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă 

autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

Numărul de axe şi 

greutatea brută 

încărcată maximă 

admisă 

Impozitul 

(în lei/an) 

Ax(e) motor(oare) cu 

sistem de suspensie 

pneumatică sau 

echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie pentru 

axele motoare 

 2021 

Nivelul 

pentru anul 

2022indexat 

cu rata 

inflației 2,6% 

2021 

Nivelul pentru anul 

2022 indexat cu rata 

inflației 2,6% 

I două axe  

 1 

Masa de cel 

puţin 12 

tone, dar 

mai mică de 

13 tone 

0 

 

147 

 

 

150,82 

 2 

Masa de cel 

puţin 13 

tone, dar 

mai mică de 

14 tone 

147 

 

 

150,82 410 

 

 

420,66 



 

 3 

Masa de cel 

puţin 14 

tone, dar 

mai mică de 

15 tone 

410 

 

 

420,66 555 

 

 

569,43 

 4 

Masa de cel 

puţin 15 

tone, dar 

mai mică de 

18 tone 

576 

 

 

590,97 1305 

 

 

1338,93 

 5 

Masa de cel 

puţin 18 

tone 

576 

 

590,97 1305 

 

1338,93 

II 3 axe  

 1 

Masa de cel 

puţin 15 

tone, dar 

mai mică de 

17 tone 

147 

 

 

150,82 257 

 

 

263,68 

 2 

Masa de cel 

puţin 17 

tone, dar 

mai mică de 

19 tone 

257 

 

 

263,68 528 

 

 

541,72 

 3 

Masa de cel 

puţin 19 

tone, dar 

mai mică de 

21 tone 

528 

 

 

541,72 686 

 

 

703,83 



 

 4 

Masa de cel 

puţin 21 

tone, dar 

mai mică de 

23 tone 

686 

 

 

703,83 1058 

 

 

1085,50 

 5 

Masa de cel 

puţin 23 

tone, dar 

mai mică de 

25 tone 

1058 

 

 

1085,50 1643 

 

 

1685,71 

 6 

Masa de cel 

puţin 25 

tone, dar 

mai mică de 

26 tone 

1058 

 

 

1085,50 1643 

 

 

1685,71 

 7 

Masa de cel 

puţin 26 

tone 

1058 

 

1085,50 1643 

 

1685,71 

III 4 axe  

 1 

Masa de cel 

puţin 23 

tone, dar 

mai mică de 

25 tone 

686 

 

 

703,83 695 

 

 

713,07 

 2 

Masa de cel 

puţin 25 

tone, dar 

mai mică de 

27 tone 

695 

 

 

713,07 1086 

 

 

1114,23 



 

 3 

Masa de cel 

puţin 27 

tone, dar 

mai mică de 

29 tone 

1086 

 

 

1114,23 1724 

 

 

1768,82 

 4 

Masa de cel 

puţin 29 

tone, dar 

mai mică de 

31 tone 

1724 

 

 

1768,82 2558 

 

 

2624,50 

 5 

Masa de cel 

puţin 31 

tone, dar 

mai mică de 

32 tone 

1724 

 

 

1768,82 2558 

 

 

2624,50 

 6 

Masa de cel 

puţin 32 

tone 

1724 

 

1768,82 2558 

 

2624,56 

 

 Combinații de autovehicole, autovehicol articulat sau tren 

rutier cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 

tone 

Numărul de axe şi 

greutatea brută 

încărcată maximă 

admisă 

 Impozitul 

(în lei/an) 

 

Ax(e) motor(oare) cu sistem de 

suspensie pneumatică sau 

echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 

pentru axele motoare 

 2021 

Nivelul 

pentru anul 

2022indexat 

cu rata 

inflației 2,6% 

2021 

Nivelul 

pentru anul 

2022indexat 

cu rata 

inflației 2,6% 

I 2 + 1 axe  



 

 1 

Masa de cel 

puţin 12 

tone, dar mai 

mică de 14 

tone 

0 

 

0 

 

 2 

Masa de cel 

puţin 14 

tone, dar mai 

mică de 16 

tone 

0 

 

0 

 

 3 

Masa de cel 

puţin 16 

tone, dar mai 

mică de 18 

tone 

0 

 

66 

 

 

67,71 

 4 

Masa de cel 

puţin 18 

tone, dar mai 

mică de 20 

tone 

66 

 

 

67,71 184 

 

 

188,78 

 5 

Masa de cel 

puţin 20 

tone, dar mai 

mică de 22 

tone 

153 

 

 

156,97 357 

 

 

366,28 

 6 

Masa de cel 

puţin 22 

tone, dar mai 

mică de 23 

tone 

357 

 

 

366,28 462 

 

 

474,01 



 

 7 

Masa de cel 

puţin 23 

tone, dar mai 

mică de 25 

tone 

462 

 

 

474,01 834 

 

 

855,68 

 8 

Masa de cel 

puţin 25 

tone, dar mai 

mică de 28 

tone 

834 

 

 

855,68 1462 

 

 

1500,01 

 9 
Masa de cel 

puţin 28 tone 
834 

 

855,68 
1462 

 

1500,01 

II 2 + 2 axe  

 1 

Masa de cel 

puţin 23 

tone, dar mai 

mică de 25 

tone 

143 

 

 

146,71 333 

 

 

341,65 

 2 

Masa de cel 

puţin 25 

tone, dar mai 

mică de 26 

tone 

333 

 

 

341,65 548 

 

 

562,24 

 3 

Masa de cel 

puţin 26 

tone, dar mai 

mică de 28 

tone 

548 

 

 

562,24 804 

 

 

824,90 

 4 

Masa de cel 

puţin 28 

tone, dar mai 

mică de 29 

tone 

804 

 

 

824,90 972 

 

 

997,27 



 

 5 

Masa de cel 

puţin 29 

tone, dar mai 

mică de 31 

tone 

972 

 

 

997 1595 

 

 

1636,47 

 6 

Masa de cel 

puţin 31 

tone, dar mai 

mică de 33 

tone 

1595 

 

 

1636,47 2214 

 

 

2271,56 

 7 

Masa de cel 

puţin 33 

tone, dar mai 

mică de 36 

tone 

2214 

 

 

2271,56 3362 

 

 

3349,41 

 8 

Masa de cel 

puţin 36 

tone, dar mai 

mică de 38 

tone 

2214 

 

 

2271,56 3362 

 

 

3349,41 

 9 
Masa de cel 

puţin 38 tone 
2214 

 

2271,56 
3362 

 

3343,41 

III 2 + 3 axe 

 1 

Masa de cel 

puţin 36 

tone, dar mai 

mică de 38 

tone 

1763 

 

 

1808,83 2453 

 

 

2516,77 

 2 

Masa de cel 

puţin 38 

tone, dar mai 

mică de 40 

tone 

2453 

 

 

2516,77 3333 

 

 

3419,65 



 

 6 
Masa de cel 

puţin 40 tone 
2453 

 

2516,77 
3333 

 

3419,65 

IV 3 + 2 axe 

 1 

Masa de cel 

puţin 36 

tone, dar mai 

mică de 38 

tone 

1557 

 

 

1597,48 2162 

 

 

2218,21 

 2 

Masa de cel 

puţin 38 

tone, dar mai 

mică de 40 

tone 

2162 

 

 

2218,21 2990 

 

 

3067,79 

 3 

Masa de cel 

puţin 40 

tone, dar mai 

mică de 44 

tone 

2990 

 

 

3067,79 4424 

 

 

4539,02 

 4 
Masa de cel 

puţin 44 tone 
2990 

 

    3067,79 
4424 

 

4539,02 

V 3 + 3 axe 

 1 

Masa de cel 

puţin 36 

tone, dar mai 

mică de 38 

tone 

885 

 

 

908,01 1071 

 

 

1098,84 

 2 

Masa de cel 

puţin 38 

tone, dar mai 

mică de 40 

tone 

1071 

 

 

1098,84 1600 

 

 

1641,60 



 

 3 

Masa de cel 

puţin 40 

tone, dar mai 

mică de 44 

tone 

1600 

 

 

1641,60 2547 

 

 

2613,22 

 4 
Masa de cel 

puţin 44 tone 
1600 

   1641,60 
2547 

2613,22 

 

Masa totala maxim autorizata Impozit 

-lei- 

Nivelul 

pentru anul 

2022indexat 

cu rata 

inflației 2,6% 

a. Pâna la 1 tona, inclusiv 9 9,23 

b. Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone 37 37,98 

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 56 57,45 

d. Peste 5 tone 70 71,82 

 

     

│               Mijlocul de transport pe apă                Impozit Nivelul pentru 

anul 

2022indexat 

cu rata 

inflației 2,6% 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru 

pescuit şi uz   personal                                                      

23 23,59 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 61 62,58 

3. Bărci cu motor 228 233,92 

4. Nave de sport şi agrement 597 612,52 

5. Scutere de apă                                             228 233,92 

6. Remorchere şi împingătoare X  

a) până la 500 CP, inclusiv 607 622,78 



 

b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv 997 1022,92 

c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv 1518 1557,46 

d) peste 4000 CP 2429 2492,15 

7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau 

fracţiune din acesta 

197 202,12 

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X  

a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de 

tone, inclusiv 

197 202,12 

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de 

tone şi până la 3000 de tone, inclusiv 

304 311,90 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de 

tone 

532 545,83 

 

    (3) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat bugetului local de către 

contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv pentru anul 

2021 și 51,30 lei pentru anul 2022, se plăteşte integral până la primul termen de 

plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de 

transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi 

administrativ-teritoriale, suma de 50 lei anul 2021 și 51,30 lei pentru anul 2022 

se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora. 

CAP. 4  TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI 

AUTORIZAŢIILOR 

ART. I    Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a 

autorizaţiilor de construire şi a altor avize asemănătoare 

 

 (1) Potrivit art. 474 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 227/2015 taxa pentru 

eliberarea certificatului de urbanism se stabileşte în funcţie de suprafaţa 

pentru care se solicită certificatul de urbanism, pentru mediu rural fiind egală 

cu 50% din taxa stabilită în mediu urban si este egala cu suma stabilita 

conform tabelului urmator: 



 

Suprafaţa pentru care 

se obţine certificatul de 

urbanism 

TAXA (LEI ron) 

RURAL  

Nivelul pentru anul 

2022 indexat cu 

rata inflației 2,6% 

 a. Până la 150 m2 

inclusiv 

3 3,07 

 b. Între 151 m2 şi 250 

m2 inclusiv 

4 4,10 

 c. Între 251 m2 şi 500 

m2 inclusiv 

5 5,13 

 d. Între 501 m2 şi 750 

m2 inclusiv 

6 6,15 

 e. Între 751 m2 şi 1.000 

m2 inclusiv 

7 7,18 

f.  Peste 1.000 m2 7 + 0,01 lei/ m2 pentru 

fiecare m2 care depăşeşte 

1.000 m2 

7,18 + 0,01 lei/ m2 

pentru fiecare m2 care 

depăşeşte 1.000 m2 

 

    (2) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din 

cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 

    (3) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de 

urbanism şi amenajarea teritoriului, este în sumă de 15 lei pentru anul 2021 iar 

nivelul pentru anul 2022 indexat cu rata inflației 2,6% va fi 15,40 lei. 

    (4) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, 

spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi 

în spaţiile publice este de 8 lei pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată 

de construcţie pentru anul 2021 iar nivelul pentru anul 2022 indexat cu rata 

inflației 2,6% va fi 8,21 lei. 

    (5) 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 se stabileşte la 13 lei pentru anul 2021 iar 



 

nivelul pentru anul 2022 indexat cu rata inflației 2,6% va fi 13,34 lei, pentru 

fiecare racord. 

    (6) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se 

stabileşte la 9 lei pentru anul 2021 iar nivelul pentru anul 2022 indexat cu rata 

inflației 2,6% va fi 9,23 lei. 

    (7)  Taxa pentru eliberarea  autorizaţiei de foraje sau excavări necesare 

lucrărilor de cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa efecgtuării studiilor 

geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice , sondele de gaze , petrol şi 

alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecţiune şi 

exploatare şi se calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce 

vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări în valoare de 15 lei 

pentru anul 2021 iar nivelul pentru anul 2022 indexat cu rata inflației 2,6% va fi 

15,40 lei . 

     

ART. II  Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru  

desfăşurarea unor activităţi 

    (1) Taxa pentru eliberarea atestatului de producător și a unui carnet de 

comercializare a produselor din sectorul agricol se stabileşte în sumă de 65 lei  

urmând ca pentru eliberarea unui nou carnet de comercializare să fie achitată 

suma de 22 lei/carnet pentru anul 2021 iar nivelul pentru anul 2022 indexat cu 

rata inflației 2,6% va fi 66,70 lei taxa pentru eliberarea atestatului de producător și 

a unui carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol iar pentru 

eliberarea unui nou carnet de comercializare să fie achitată suma de 22,60 

lei/carnet. 

     (3) Persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 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. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia 

naţională - CAEN, datorează bugetului local al comunei Sageata o taxă pentru 

eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea acestor activităţi, în 

funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, în sumă de 8 lei/m.p pentru 

anul 2021 iar nivelul pentru anul 2022 indexat cu rata inflației 2,6% va fi 8,20 lei. 



 

         (4) Autorizaţia privind desfăşurarea activităţilor prevăzute la alin. (3), în 

cazul în care persoana îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, se emite de către 

primarul comunei Sageata în a cărui rază de competenţă se află sediul sau 

punctul de lucru. 

 

CAP. 5  TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI 

PUBLICITATE 

  ART. II  Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 

       (1) 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 persoana derulează o activitate 

economică, suma este de  35,00 lei, inclusiv pentru anul 2021 iar nivelul pentru 

anul 2022 indexat cu rata inflației 2,6% va fi 36 lei; 

    b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj 

pentru reclamă şi publicitate, suma este de  24,00  lei, inclusiv pentru anul 2021 

iar nivelul pentru anul 2022 indexat cu rata inflației 2,6% va fi 24,62 lei. 

        (2) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru 

a reflecta numărul de luni sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în 

care se afişează în scop de reclamă şi publicitate. 

        (3 )Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în 

două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Taxa 

pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate, datorată aceluiaşi buget local de 

către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 54,00 lei inclusiv pentru 

anul 2021 iar nivelul pentru anul 2022 indexat cu rata inflației 2,6% va fi 55,40 lei 

și se plăteşte integral până la primul termen de plată. 

        (4) Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi 

publicitate sunt obligate să depună o declaraţie la compartimentul de specialitate 

al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la data 

amplasării structurii de afişaj. 

                     

 



 

               CAP.  7  ALTE TAXE LOCALE 

    (1) Consiliul local instituie taxa zilnică pentru utilizarea temporară a 

locurilor publice de pe raza comunei de către persoane fizice şi juridice – 17,00 lei 

ron /zi pentru anul 2021 iar nivelul pentru anul 2022 indexat cu rata inflației 

2,6% va fi 17,44 lei. În cazul în care anumite persoane fizice sau juridice folosesc 

în mod regulat în cursul unei luni locurile publice de pe raza comunei pentru 

desfacerea comerţului stradal se stabileşte o taxă lunară de 54,00 lei /lună pentru 

anul 2021 iar nivelul pentru anul 2022 indexat cu rata inflației 2,6% va fi 55,40 

lei.                

  (2) Consiliul local instituie taxa pentru deţinerea sau utilizarea 

echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc 

infrastructura publică locală, pe raza localităţii unde acestea sunt utilizate de 0,10 

lei/zi pentru anul 2021 iar nivelul pentru anul 2022 indexat cu rata inflației 2,6% 

va fi 0,103 lei     

  (3)  Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă este 

în cuantum de 520 lei si se face venit la bugetul local pentru anul 2021 iar nivelul 

pentru anul 2022 indexat cu rata inflației 2,6% va fi 533,52 lei. 

  (4)  Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe 

alte asemenea planuri, deţinute de consiliul local, consiliul local stabileşte o taxă 

de 33 lei pentru anul 2021 iar nivelul pentru anul 2022 indexat cu rata inflației 

2,6% va fi 33,85 lei. 

(5)  Taxa pentru eliberarea in regim de urgenta a certificatului fical prevazut de 

art.158 alin(5) din Codul de procedura fiscal cu modificarile si completarile 

ulterioare, este de 15 lei pentru anul 2021 iar nivelul pentru anul 2022 indexat cu 

rata inflației 2,6% va fi 15,40 lei.  

(6) Pentru intocmirea si comunicarea ofertei de vanzare conform prevederilor 

Legii nr.17/2014 , de catre compartimentul de specialitate din cadrul Primariei 

Comunei Sageata , judetul Buzau , se stabileste o taxa de 80 lei/ oferta pentru 

anul 2021 iar nivelul pentru anul 2022 indexat cu rata inflației 2,6% va fi 82,10 

lei. 

(7) Pentru verificarea si comunicarea ofertei de vanzare conform prevederilor 

Legii nr.17/2014 , de catre compartimentul de specialitate din cadrul Primariei 

Comunei Sageata , judetul Buzau , se stabileste o taxa de 40 lei / oferta pentru 



 

anul 2021 iar nivelul pentru anul 2022 indexat cu rata inflației 2,6% va fi 41,04 

lei. 

    (8) Pentru verificarea documentatiilor depuse pentru eliberarea certificatelor de 

urbanism si a autorizatiilor de construire se stabileste o taxa de 30 lei / 

documentatie pentru anul 2021 iar nivelul pentru anul 2022 indexat cu rata 

inflației 2,6% va fi 30,78 lei. 

    (9) Taxa pentru eliberarea in regim de urgenta a adeverintelor de orice tip este 

de 5 lei pentru anul 2021 iar nivelul pentru anul 2022 indexat cu rata inflației 

2,6% va fi 5,13 lei.  

CAP. 8  TAXE SPECIALE 

      3. Pentru inchirierea spatiilor medicale din cadrul Dispensarului medical 

Săgeata se stabilesc următoarele chirii : 

 - Dr Cnup Rolanda – 162 lei/lună pentru spaţiul în care se desfăşoara 

activitatea medicală  şi 105 lei /luna pentru locuinţa de serviciu pentru anul 2021 iar 

nivelul pentru anul 2022 indexat cu rata inflației 2,6% va fi 166,21 lei pentru spațiul 

unde își desfășoară activitatea medicală și 107,73 lei / luna pentru locuinta de 

serviciu. 

 - Dr. Micu Dan – 123 lei / lună pentru spatiul în care se desfăşoară 

activitatea medicală pentru anul 2021 iar nivelul pentru anul 2022 indexat cu rata 

inflației 2,6% va fi 126,19 lei, 

 - SC Femina Sanmed SRL -128 lei / luna pentru spaţiul în care se 

desfăşoară activitatea medicală pentru anul 2021 iar nivelul pentru anul 2022 indexat 

cu rata inflației 2,6% va fi 131,28 lei .  

 - SC CRIDEVENT MEDICAL SMILE SRL -206 /lună pentru spaţiul în care se 

desfăşoară activitatea medicală pentru anul 2021 iar nivelul pentru anul 2022 indexat 

cu rata inflației 2,6% va fi 211,35 lei 

CAP.9 TAXE PENTRU ACTIVITĂŢI AUTOFINANŢATE 

 Pentru lucrările executate cu utilajele  din dotarea Primăriei se percep 

următoarele tarife: 

- închiriat   volă/încărcător : 157 lei /oră pentru anul 2021 iar nivelul 

pentru anul 2022 indexat cu rata inflației 2,6% va fi 161,08 lei/oră 



 

- închiriat buldoexcavator : 146 lei/oră pentru anul 2021 iar nivelul 

pentru anul 2022 indexat cu rata inflației 2,6% va fi 149,79 lei/oră 

- închiriat tractor cu cupă : 115 lei/oră pentru anul 2021 iar nivelul 

pentru anul 2022 indexat cu rata inflației 2,6% va fi 117,99 lei/oră 

- închiriat tractor U650 : 94  lei /oră pentru anul 2021 iar nivelul 

pentru anul 2022 indexat cu rata inflației 2,6% va fi 96,44 lei/oră 

                          CAP. 10  SANCȚIUNI 

  (1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel 

de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni: 

    a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la:                                                                           

-Cap. 1,  ART IV. , alin. (2); (6) ;(7); (11) si (12) 

-Cap. 2,  ART II., alin. (2); (5); (8) si (9) 

-Cap. 3,  ART II., alin. (2); (4); (5); (6) lit. ”b” si ”c” 

-Cap. 4,  ART I ., alin. (6) lit ”c”. 

-Cap.5,  ART. II, alin. (5) 

-Cap.6, ART.IV, alin. (1)                                                                                                                       

   (2) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 

lei la 279 lei pentru anul 2021 iar nivelul pentru anul 2022 indexat cu rata 

inflației 2,6% va fi de la 71,82 lei până la 286,25. 

   (3) 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 pentru anul 2021 iar nivelul pentru anul 2022 indexat cu rata inflației 

2,6% va fi de la 333,45 lei până la 1619,02. 

     

 
 Președinte de Ședință,                                     Contrasemnează, 
         Crăciun Nela Carmen                             SECRETAR GENERAL DELEGAT 
                                                                             ELENA PETRACHE 


