
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BACĂU 

   CONSILIUL LOCAL                     
     ORAŞUL TÂRGU  OCNA 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  

 
privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale la nivelul oraşului Târgu Ocna 

pentru anul 2021 
 

 Primarul oraşului Târgu  Ocna, judeţul Bacãu; 
 Avand în vedere : 
- Referatul de aprobare nr.14003  din 10.11.2020 întocmit de Primarul oraşului Târgu 

Ocna; 
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr.14004  din 10.11.2020 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021; 
- Anunţul înregistrat sub nr._____/________ din privind procedura dezbaterii publice 

a Proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi Procesul 
verbal de afişare a anunţului, înregistrat sub nr_____ din___________. 

- Procesul verbal nr______ din _______ întocmit la finalizarea procedurii privind 
dezbaterea publica a proiectului de hotarare ; 

Luând în considerare cadrul legal stabilit de : 
- prevederile Titlului IX din Legea nr. 227/2015 – Codul Fiscal cu modificarile şi 

completările ulterioare; 
- prevederile Titlului IX – din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2016 

privind Codul Fiscal, aprobate prin HG nr. 1/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile OUG nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- prevederile art. 5, art. 27 şi 30 din Legea nr. 273/2006 - privind finanţele publice 
locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 1, alin.2), lit.e) , art. 6, art. 8, alin.2, lit.j) din Legea nr. 51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicata; 

- prevederile art. 6, alin.1), lit.k) , art. 24, art. 26 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de 
salubrizare a localităţilor – republicata;  

- prevederile art. 7 din Legea  nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică – Republicată. 

 În temeiul art. 87 , art.129, alin. 2) lit. b) raportat la alin.4), lit. c), art. 139, alin. 3), 
lit.c) şi art.196, alin.1), lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ  

PROPUNE : 
 

ART.1.1. Se aprobă valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe 
asimilate acestora, precum şi scutirile, respectiv amenzile aplicabile în oraşul Târgu Ocna 
începând cu anul 2021, conform anexelor nr. 1 – 7, care fac parte din prezenta hotãrâre . 

          1.2. Impozitele si taxele locale sunt indexate cu rata inflaţiei pentru anul 2019, 
respectiv 3.8 %, comunicata pe site-ul oficial al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării 
şi Administraţiei.  

ART.2. Impozitul anual pe cladiri, teren, mijloace de trasport, datorate bugetului 
local de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv fiecare, se 
plateste integral pana la primul termen de plata (31.03.2021) ; 



ART.3. Se acordă o bonificaţie de 10% pentru plata cu anticipaţie, până la data de 
31.03.2021 a impozitului pe clădiri, teren şi mijloace de transport, datorat de catre 
persoanele fizice si juridice; 

ART.4. Se aprobă majorarea pentru anul 2021 cu 200% a impozitului pe clădiri şi 
teren pentru imobilele neîngrijite (clădiri şi terenuri) situate în intravilan, în conformitate cu 
prevederile Regulamentului cu privire la criteriile de încadrare a clădirilor şi terenurilor din 
intravilanul Oraşului Târgu Ocna în categoria “neîngrijite”, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului local nr. 7/2016; 

ART.5. Se stabileşte indicele de concesionare pentru anul 2021, conform anexei nr.8, 
care face parte din prezenta hotãrâre . 
          ART.6. Se aprobă Regulamentul de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor  
speciale şi domeniile în care se pot institui conform Anexei nr.9, Regulamentul privind 
modul de aplicare a taxei pentru promovarea turistică a localităţii conform Anexei 9.1,  
Regulamentul privind modul de aplicare a taxei pentru apărare civilă şi P.S.I conform 
Anexei 9.2,  Regulamentul pentru oficierea căsătoriei în afara sediului Primăriei oraşului 
Târgu Ocna  conform Anexei 9.3.  care fac parte din prezenta hotãrâre. 

 ART.7. Se aprobă taxele pentru serviciile oferite de Centrul Balnear Parc Magura 
conform Anexei 10, care face parte din prezenta hotãrâre. 

ART.8. Zonarea orasului Târgu Ocna avută în vedere la determinarea obligatiilor 
fiscale, este stabilită prin hotărâre a consiliului local nr.32/26.03.2020 ; 

ART.9. Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii               
nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

ART.10. Ĩn temeiul art. 197 si art. 198 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 
03.07.2019 privind Codul administrativ, hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului – 
judeţul Bacău, Primarului oraşului Târgu Ocna şi va fi adusă la cunostinţă publică, conform 
prevederilor legale. 

 
                          INITIATOR, 
         PRIMARUL ORASULUI TG.OCNA                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE,             
               Cristian Aurelian CIUBOTARU                     SECRETAR GENERAL AL ORASULUI 

                                                                                         Corina VĂSOIU             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
ORASUL TÂRGU OCNA 
PRIMAR 
Nr.14003  din 10.11.2020 

 
REFERAT DE APROBARE 

la Proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul 
oraşului Târgu Ocna pentru anul 2021 

 
Potrivit art. 87 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în cadrul politicii 

economice naţionale, unităţile administrativ teritoriale au dreptul la resurse financiare 
proprii , pe care autoritatile administratiei publice locale le stabilesc, le administrează şi le 
utilizează pentru exercitarea competenţei şi a atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii. În 
scopul asigurarii autonomiei locale, autoritatile deliberative ale administratiei publice locale 
au dreptul sa instituie si sa perceapa impozite si taxe locale, in conditiile legii. De asemenea, 
potrivit prevederilor art. 129, alin.4), lit. c) consiliul local are atributii cu privire la stabilirea 
si aprobarea impozitelor si taxelor locale. 

La  stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 s-au avut in vedere 
prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 
ulterioare. Astfel, Titlul IX din acest act normativ reglementeaza impozitele si taxele locale, 
art. 454 stabilind :  

„ Impozitele şi taxele locale sunt după cum urmează: 
a)impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri; 
b)impozitul pe teren şi taxa pe teren; 
c)impozitul pe mijloacele de transport; 
d)taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor; 
e)taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate; 
f)impozitul pe spectacole; 
g)taxele speciale; 
h)alte taxe locale”. 
Pe langa impozitele si taxele enumerate,  resursele financiare, din punct de vedere 

fiscal, care constituie venituri proprii ale bugetelor locale provin si din: 
a) amenzile aferente impozitelor şi taxelor locale precum şi dobanzile pentru plata 

cu întarziere a impozitelor si taxelor locale ; 
b)  taxele judiciare de timbru şi alte taxe de timbru prevăzute de lege. 
De asemenea, potrivit prevederilor art. 491, alin. (1) din Legea nr. 227/2015, 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, de 
către consiliile locale, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată 
pe site-urile oficiale ale Ministerului Finantelor Publice și Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice. Sumele indexate se aprobă prin hotărâre a consiliului 
local şi se aplică în anul fiscal următor. 

Pentru anul 2021 propunem indexarea impozitelor si taxelor locale cu rata inflatiei de 
3,8%. 

     Faţă de cadrul legal menţionat  şi luând în considerare faptul că stabilirea impozitelor 
şi taxelor locale pentru anul 2021 urmăreşte asigurarea resurselor financiare în vederea 
finanţării cheltuielilor publice locale,  propun spre dezbatere şi aprobare proiectul de 
hotărâre în forma prezentata, cu respectarea prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică – Republicată. 
 

PRIMARUL ORASULUI TÂRGU OCNA, 
Cristian Aurelian Ciubotaru 



 
ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
ORASUL TÂRGU OCNA 
SERVICIUL BUGET CONTABILITATE 
NR.14004 din 10.11.2020  
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
privind necesitatea adoptării proiectului de hotărâre 

privind stabilirea nivelului impozitelor si taxelor  locale pe anul 2021 
 
 

În conformitate cu principiul autonomiei locale, stabilirea si aprobarea impozitelor si 
taxelor locale intră în competenţa consiliului local conform prevederilor art. art.129, alin. 2) 
lit. b) raportat la alin.4), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ , având la bază prevederile legale reprezentate de Legea 227/2015 
privind Codul fiscal. 

      La stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021 s-au avut în 
vedere următoarele prevederi legale: 

- Constituţia României care la art. 56, alin. (1) prevede: ,,Cetăţenii au obligaţia să 
contribuie, prin impozite şi taxe, la cheltuielile publice”. 

- Prevederile art. 9 din Cartea europeană a autonimiei locale, adoptată la Strasbourg şi 
ratificată prin Legea 199/1997, art. 9, pct. 3 potrivit căreia: ,,Cel puţin o parte din 
resursele financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale trebuie să provină 
din taxele şi impozitele locale, al căror nivel acestea au compentenţa să îl stabilească 
în limitele legale.” 

În baza prevederilor Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, consiliul local are competenţa să stabilească: 

- cota impozitelor sau taxelor locale, după caz, când acestea se determină pe baza de 
cotă procentuală, iar prin Codul Fiscal sunt prevăzute limite minime şi maxime; 

- cuantumul impozitelor sau taxelor locale, când acestea sunt prevăzute în sumă fixă; 
- taxele speciale prevăzute la art. 484 din Codul Fiscal; 
- stabilirea nivelului bonificaţiei de până la 10% conform prevederilor art. 462, alin. 2, 

art. 467 alin. 2 şi art. 472 alin. 2 din Codul Fiscal; 
- proceduri privind condiţiile de acordare a scutirilor pentru impozitele şi taxele locale 

prevăzute de Legea nt. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările 
ulterioare şi acordate de Consiliul Local; 

- impozitele şi taxele locale, cu respectarea prevederilor art. 489 alin. 1-3 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul Fiscal: ,,Autoritatea deliberativă a adminstraţiei publice 
locale, la propunerea autorităţii executive, poate stabili cote adiţionale la impozitele 
şi taxele locale prevăzute în lege. Cotele adiţionale stabilite nu pot fi mai mari de 
50% faţă de nivelurile maxime stabilite.”; 

- indexarea impozitelor şi taxelor locale conform prevederilor art.491 alin.1-3 din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal:  (1)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, 
comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. (2)Sumele indexate conform alin. 
(1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul fiscal următor. La 
nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti. (3)Dacă hotărârea consiliului local nu a fost adoptată cu cel 



puţin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exerciţiului bugetar, în anul fiscal 
următor, 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 ori se 
determină prin aplicarea unei cote procentuale, se aplică de către compartimentul 
de resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevăzute de 
prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. (1). 

 
Potrivit site-ului oficial al Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltării şi 

Administraţiei, http://www.dpfbl.mdrap.ro/rata_inflatiei.html, rata inflaţiei pentru anul 2019 
este de 3,8%. Astfel, pentru anul 2021, impozitele şi taxele locale care constau într-o 
anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, ori se determină 
prin aplicarea unei cote procentuale, precum şi limitele amenzilor prevăzute la art. 493 
alin.(3) şi (4) din Legea nr.227/2015 actualizată se indexează cu rata inflaţiei de 3.8%. 
            Având în vedere reglementările legale privind stabilirea, calcularea şi încasarea 
impozitelor şi taxelor locale propunem ca pentru anul 2021 să se aplice  indexarea de 3.8% . 
            Propunem de asemenea acordarea bonificatiei de 10% pentru plata cu anticipatie 
(pana la 31 martie 2021) a impozitului pe clădiri, terenuri, a impozitului asupra mijloacelor 
de transport persoane precum si a taxei de salubritate. 
   Întrucât Proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile legale şi de oportunitate, 
propunem analizarea şi aprobarea sa în şedinţa de Consiliului Local. 
 
 
 

PRIMAR, 
 Cristian Aurelian Ciubotaru 

 
 
 
 

                          SERVICIUL BUGET CONTABILITATE, 
                                                                                              Sef serviciu  Ana Dichiseanu         
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ANEXA NR.1 LA HOTÃRÂREA NR.   
           DIN    

 
 

TABLOUL  
CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE SI TAXEL E LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, 

APLICABILE IN ANUL FISCAL 2021 
 

CONSIDERATII GENERALE (art.453 din Legea 227/2015) 
 

a)activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii şi lucrări pe o piaţă; 
b)clădire - orice construcţie situată deasupra solului şi/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinţa sa, şi care are una 
sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalaţii, echipamente şi altele 
asemenea, iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereţii şi acoperişul, indiferent de materialele din care sunt construite; 
c)clădire-anexă - clădiri situate în afara clădirii de locuit, precum: bucătării, grajduri, pivniţe, cămări, pătule, magazii, depozite, garaje şi altele 
asemenea; 
d)clădire cu destinaţie mixtă - clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial; 
e)clădire nerezidenţială - orice clădire care nu este rezidenţială; 
f)clădire rezidenţială - construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile 
necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii; 
g)nomenclatură stradală - lista care conţine denumirile tuturor străzilor dintr-o unitate administrativ-teritorială, numerele de identificare a 
imobilelor pe fiecare stradă în parte, precum şi titularul dreptului de proprietate al fiecărui imobil; nomenclatura stradală se organizează pe 
fiecare localitate rurală şi urbană şi reprezintă evidenţa primară unitară care serveşte la atribuirea adresei domiciliului/reşedinţei persoanei 
fizice, a sediului persoanei juridice, precum şi a fiecărui imobil, teren şi/sau clădire; 
h)rangul unei localităţi - rangul atribuit unei localităţi conform legii; 
i)zone din cadrul localităţii - zone stabilite de consiliul local, în funcţie de poziţia terenului faţă de centrul localităţii, de reţelele edilitare, 
precum şi de alte elemente specifice fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, conform documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de 
urbanism, registrelor agricole, evidenţelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau altor evidenţe agricole sau cadastrale care pot afecta 
valoarea terenului. 

 
 IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI 

 

Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit/taxă pentru acea clădire, exceptând cazul 
în care Codul Fiscal prevede altfel. 

Impozitul/taxa pe clădiri se calculează diferit în funcţie de scopul în care e utilizată acea clădire, fiind definite trei categorii astfel: 



2 
 

• clădire rezidenţială - construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile 
necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii; 
• clădire nerezidenţială - orice clădire care nu este rezidenţială; 
• clădire cu destinaţie mixtă - clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial; 
Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare 
ori în folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a 
concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. 
 

IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI REZIDENTIALE DETINUTE DE PERSOANE FIZICE 

Impozitul pe clădiri rezidenţiale  si clădirile anexă persoane fizice se calculează prin aplicarea cotei de 0,1 % asupra valorii impozabile 
a clădirii. 

 
Nr. 
Crt 

EXPLICATII Prevederi 
Legea 

227/2015 
privind Codul 

Fiscal 

Aprobat 2020 
HCL NR. 

119/19.12.2019 
 

Niveluri propuse 
pentru anul 

2021 indexate cu 
rata inflatiei 3.8% 

 
1. Art.457-Pentru clădirile rezidenţiale şi 

clădirile-anexă, aflate în proprietatea 
persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se 
calculează prin aplicarea unei cote 
cuprinse între 0,08%-0,2%, asupra 
valorii impozabile a clădirii; 

 
0.08% - 0.2% 

 
0,096% 

 
0.1% 

 
VALORI IMPOZABILE în cazul cl ădirilor reziden țiale de ținute de persoane fizice 

 
 

Tipul clădirii 
              Valoarea impozabilă 

-  lei/mp - 
Cu instalaţii de apă, canalizare, 

electrice şi încălzire [condiţii 
cumulative] 

Fără  
instalaţii de apă, canalizare, 

electrice şi încălzire 
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 
 

 
1122.98 

 
             673.80 
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B. 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 

 
336.89 

 
             224.60 

C. 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 

 
224.60 

 
             196.52 

D. 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 

 
   196.52 

 
               84.22 

E. In cazul contribuabilului care detine la aceiasi 
adresa incaperi amplasate la subsol,la demisol si 
/sau la mansarda,utilizate ca locuinta,in oricare 
dintre tipurile de cladiri prevazute la lit.A-D 

75 % din suma care 
 s-ar aplica 

cladirii 

F. In cazul contribuabilului care detine la aceiasi 
adresa incaperi amplasate la subsol,la demisol si 
/sau la mansarda,utilizate in alte scopuri decit cel 
de locuinta,in oricare dintre tipurile de cladiri 
prevazute la lit.A-D 

50% din suma care  
s-ar aplica  

cladirii 

 
• In cazul unei clădiri care are pereţi exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul de mai 

sus valoarea impozabilă cea mai mare corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare. 
• Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădiri, inclusiv a 

balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansardă, exceptând suprafeţele podurilor neutilizate calocuinţă, ale scărilor şi 
teraselor neacoperite. 

• Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii 
se determină prin înmulţirea sufrafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4. 

• Asupra valorilor stabilite prin tabelul de mai sus intervine aplicarea anumitor coeficienţi şi procente în vederea stabilirii valorii impozabile a 
clădirii, si anume : 
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 În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficienţii din tabelul de mai sus se reduc 
cu 0,10. 

Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează: 
a) cu 10%pentru clădirea care are o vechime cuprins ă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului 
fiscal de referinţă. 
b) cu 20%pentru clădirea care are o vechime cuprins ă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului 
fiscal de referinţă. 
c) cu 50% pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă. 
           În cazul clădirii la care au fost realizate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel 
că acesta se considerăca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă 
care cuprinde obligatoriu lucrări de consolidare la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă 
mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de reconstituire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte lucrări de 
intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor, conform 
legii, vizând în principal, creşterea performanţei energetice şi a calităţii arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii. Anul terminării se 
actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea 
acesteia la data începerii executării lucrărilor. 
 

IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI NEREZIDENTIALE DETINUTE DE PERSOANE FIZICE 

Nr. 
Crt. 

EXPLICATII Prevederi 
Legea 

227/2015 
privind 

Codul Fiscal 

Aprobat 2020 
HCL NR. 

119/19.12.2019 
 

Niveluri propuse 
pentru anul 

2021 indexate cu 
rata inflatiei 3.8% 

 
1. Art.457 - Pentru clădirile nerezidenţiale 

aflate în proprietatea persoanelor 
fizice, impozitul pe clădiri se calculează 
prin aplicarea unei cote asupra valorii 
impozabile. 

 
0.2% - 1.3% 

 
0.87% 

 
0.90% 

Zona în 
cadrul  

localitã ţii 

Localitate  
Rang III  

A 
B 
C 
D 

2.30 
2.20 
2.10 
2.00 
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       Valoarea impozabila in cazul clădirilor nerezidenţiale detinute de persoane fizice este urmatoarea : 
o valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; 
o valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; 
o 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. 
 Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe 
clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,45%  asupra valorii impozabile a clădirii. 

În cazul în care valoarea clădirii nerezidenţiale nu poate fi calculată conform situaţiilor prevăzute mai sus, impozitul pe clădiri se 
calculează prin aplicarea cotei de 2.25%  asupra valorii calculate ca şi la clădirile rezidenţiale. 

 
  

IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI IN CAZUL CLADIRILOR MIXTE DETINUTE DE PERSOANE FIZICE 
 

În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului 
calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial. 
În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate activitate economică, impozitul se 
calculează conform regulilor stabilite pentru clădirile rezidenţiale. 

Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele 
reguli: 
- în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se 
calculează nconform regulilor stabilite pentru clădiri rezidenţiale. 
- în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţi 
sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform regulilor stabilite 
pentru clădirile nerezidenţiale. 
 
 

IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI DETINUTE DE PERSOANE JURIDICE 

 
 Valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui 
pentru care se datorează impozitul şi poate fi: 
- ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal 
- valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor 
aflate în vigoare la data evaluării 
- valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior 



6 
 

- valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal 
anterior 
- în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de 
evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării. 
 În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoare a înscrisă în contabilitatea proprietarul clădirii şi comunicată 
concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz. 
 Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat 
în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării. Prevederea nu se aplică în cazul clădirilor care 
aparţin persoanelor juridice faţă de care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului. 
     În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori 
anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe cladiri este de 7,5% (5%+2,5%, respectiv aplicarea unei cote aditionale de 50% conform art.489 
din Legea 227/2015). 
 

 
 

             NOTA: Cotele de impozitare sunt  stabilite conform Legii nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în limita cotei adiţionale de 50%. 
 

Nr. 
Crt
. 

EXPLICATII Prevederi 
Legea 

227/2015 
privind Codul 

Fiscal 

Aprobat 2020 
HCL NR. 

119/19.12.2019 
 

Niveluri propuse pentru 
anul 

2021 indexate cu rata 
inflatiei 3.8% 

 
1. Art.460-(1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în 

proprietatea sau detinute de  persoanele juridice, 
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin 
aplicarea unei cote asupra valorii impozabile. 

 
0.08% - 0.2% 

 
0.22% 

 
0.23% 

2. (2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în 
proprietatea sau detinute de  persoanele juridice, 
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin 
aplicarea unei cote asupra valorii impozabile. 

 
0.2% - 1.3% 

 
1.50% 

 
 
 
 

 
1.56% 

3. (3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în 
proprietatea sau detinute de  persoanele juridice, 
utilizate pentru activitati din domeniul agricol, 
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin 
aplicarea unei cote asupra valorii impozabile. 

 
0.4%  

 
0.43% 

 
0.45% 

4. (4) Pentru clădirile nereevaluate 5% 7.5% 7.5% 
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IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN 
 

Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta un impozit anual, exceptând cazurile în care 
în prezentul titlu se prevede altfel. 

Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ- teritoriale, concesionate, închiriate, date în 
administrare ori în folosinţă, după caz, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor 
dreptului de administrare sau de folosinţă, în condiţii similare impozitului pe teren. 

Impozitul prevăzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe teren, precum şi taxa pe teren prevăzută la alin. (2) se datorează către 
bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului în care este amplasat terenul. În cazul municipiului Bucureşti, impozitul şi taxa pe 
teren se datorează către bugetul local al sectorului în care este amplasat terenul. 

Taxa pe teren se plăteşte proporţional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesionare, închiriere, administrare ori 
folosinţă. 

Pe perioada în care pentru un teren se plăteşte taxa pe teren, nu se datorează impozitul pe teren. 
  În cazul terenului care este deţinut în comun de două sau mai multe persoane, fiecare proprietar datorează impozit pentru partea din 

teren aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun 
datorează o parte egală din impozitul pentru terenul respectiv. 
 
 

IMPOZITUL ŞI TAXA PE TERENURILE SITUATE IN INTRAVILAN 
 

  1. Impozitul/taxa pe terenul cu constructii si terenul 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 tablel: 

 
Localitate 

rang III 
 

Prevederi Legea 227/2015 
privind Codul Fiscal 

Aprobat 2020 
HCL 

NR. 119/19.12.2019 
Lei/ha 

Niveluri propuse pentru anul 
2021 indexate cu rata inflatiei 

3.8% 
Lei/ha 

Zona A 5236-13090 8.386,71 8.705,71 
Zona B 3558-8894 5.698,24 5.914,77 
Zona C 1690-4226 2.706,76 2.809,62 
Zona D 984-2439 1.576,30 1.636,20 
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   2. Impozitul/taxa pe terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu 
construcţii: 

 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN 
- ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII - 

    Nr. 
Crt 

. 

Zona 
Categoria de folosinţă 

Aprobat 2020 
HCL 

NR. 119/19.12.2019 
- lei/ha- 

Niveluri propuse pentru anul 
2021 indexate cu rata inflatiei 3.8% 

- lei/ha- 

Zona 
A 

Zona 
B 

Zona 
C 

Zona 
D 

Zona 
A 

Zona 
B 

Zona 
C 

Zona 
D 

1 Teren arabil 35.70 27.05 24.88 18.39 37.06 28.08 25.83 19.09 
2 Păşune 27.05 24.88 18.39 16.22 28.08 25.83 19.09 16.84 
3 Fâneaţă 27.05 24.88 18.39 16.22 28.08 25.83 19.09 16.84 
4 Vie 58.42 44.36 35.70 24.88 60.64 46.05 37.06 25.83 
5 Livadă 68.16 58.42 44.36 40.03 70.75 60.64 46.05 41.55 
6 Pădure sau alt teren cu vegetaţie 

forestieră 
35.70 27.05 24.88 18.39 37.06 28.08 25.83 19.09 

7 Teren cu ape 18.39 16.22 9.74 X 19.09 16.84 10.11 X 
8 Drumuri şi căi ferate       X X X X       X X X X 
9 Neproductiv       X X X X       X X X X 

  
Suma stabilită se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în următorul tabel. 

 
Rangul localităţii Coeficientul de corecţie 

III 3,00 
 

Notă: 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 alin. (7) 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). 
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IMPOZITUL ŞI TAXA PE TERENURILE SITUATE IN EXTRAVILAN 
 
           În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în 
hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător. 
 

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN 
- lei/ha - 
Nr. 
Crt. 

Zona 
Categoria de folosinţă 

Aprobat 2020 
HCL 

NR. 119/19.12.2019 
- lei/ha- 

Niveluri propuse pentru 
anul 

2021 indexate cu rata 
inflatiei 3.8% 

- lei/ha- 
1 Teren cu construcţii 40.03 41.55 
2 Arabil 64.91 67.38 
3 Păşune 35.70 37.06 
4 Fâneaţă 35.70 37.06 
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 

5.1 
71.40 74.11 

5.1 Vie până la intrarea pe rod X X 
6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. 

crt. 6.1 
72.49 75.24 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod X X 
7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu 

excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1 
19.48 20.22 

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi 
pădure cu rol de protecţie 

X X 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări 
piscicole 

7.57 7.86 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 43.27 44.91 
9 Drumuri şi căi ferate X X 
10 Teren neproductiv X X 

 
Notă: 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. Procedura de înregistrare şi 
categoriile de documente se vor stabili prin norme metodologice. 
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IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 
 

Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit 
anual pentru mijlocul de transport, cu excepţia cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel. 
Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este înmatriculat sau înregistrat în România. 
Impozitul pe mijloacele de transport se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ- teritoriale unde persoana îşi are domiciliul, sediul sau 
punctul de lucru, după caz. 

În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe 
mijlocul de transport se datorează de locatar. 

In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50% conform hotararii consiliului local. 
In cazul unui atas, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective. 

Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport, conform celor prevăzute în prezentul capitol. 
 

1. În cazul oric ăruia dintre urm ătoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de tran sport se calculeaz ă în func ţie de 
capacitatea cilindric ă a acestuia, prin înmul ţirea fiec ărei grupe de 200 cm 3 sau frac ţiune din aceasta cu suma corespunz ătoare 
din tabelul urm ător: 

 

Mijloc de transport cu tracţiune mecanică 

Aprobat 2020 
HCL 

NR. 119/19.12.2019 

Niveluri propuse pentru 
anul 

2021 indexate cu rata 
inflatiei 3.8% 

Suma, în lei, pentru fiecare 
grupă de 200 cm3 sau 
fracţiune din aceasta 

Suma, în lei, pentru fiecare 
grupă de 200 cm3 sau 
fracţiune din aceasta 

I. Vehicule înmatriculate  

1.Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu 
capacitatea cilindrica de până la 1600 cm³ , inclusiv 

9.74 10.11 

2.Mototciclete, triciclurisi cvadricicluri cu capacitatea 
cilindrica de peste 1600 cm3 

10.82 11.23 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 
2000 cm3 inclusiv 

23.80 24.70 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 
2600 cm3 inclusiv 

91.96 95.45 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 
3000 cm3 inclusiv 
 

183.92 190.91 
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2. În cazul unui autovehicul de transport de marf ă cu masa total ă autorizat ă egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe 
mijloacele de transport este egal cu suma corespunz ătoare prev ăzută în tabelul urm ător: 

 
 Aprobat 2020 

HCL 
NR. 119/19.12.2019 

Niveluri propuse pentru anul 
2021 indexate cu rata inflatiei 3.8% 

 

 Ax(e) motor(oare) 
cu system de 

suspensie 
pneumatic sau 
echivalentele 
recunoscute 

 
Alte sisteme de 

suspensie pentru 
axele motoare 

Ax(e) motor(oare) 
cu system de 

suspensie 
pneumatic sau 
echivalentele 
recunoscute 

 
Alte sisteme de 

suspensie pentru 
axele motoare 

I. Vehicule cu dou ă axe 
1. Masa de cel putin 12 tone, dar 

mai micã de 13 tone 
0 165.27 0 171.55 

2.Masa de cel puţin 13 tone, dar 
mai mică de 14 tone 

165.27 455.01 171.55 472.30 

3.Masa de cel putin 14 tone, dar 
mai micã de 15 tone 

455.01 641.20 472.30 665.57 

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 372.17 386.31 
7. Autobuze, autocare, microbuze 31.37 32.56 
8. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de 
până la 12 tone inclusiv* 

42.20 43.80 

9. Tractoare înmatriculate 25.96 26.95 
II. Vehicule înregistrate  

1. Vehicule cu capacitate cilindrică : Suma, în lei, pentru fiecare 
grupă de 200 cm3 sau fracţiune 

din aceasta 

Suma, în lei, pentru fiecare 
grupă de 200 cm3 sau 
fracţiune din aceasta 

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică  
<4.800 cm³ 

4.33 4.49 

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică  > 
4.800 cm³ 

6.50 6.75 

2. Vehicule fără capacitate evidenţiată 127.66 132.51 
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4. Masa de cel putin 15 tone, dar 
mai micã de 18 tone 

641.20 1448.71 665.57 1503.76 

5. Masa de cel putin 18 tone 641.20 1448.71 665.57 1503.76 

II. Vehicule cu trei axe  
1. Masa de cel putin 15 tone, dar 

mai micã de 17 tone 
165.27 286.60 171.55 297.49 

2. Masa de cel putin 17 tone, dar 
mai micã de 19 tone 

286.60 586.81 297.49 609.11 

3. Masa de cel putin 19 tone, dar 
mai micã de 21 tone 

586.81 761.49 609.11 790.43 

4. Masa de cel putin 21 tone, dar 
mai micã de 23 tone 

761.49 1172.57 790.43 1217.13 

5. Masa de cel putin 23 tone, dar 
mai micã de 25 tone 

1172.57 1823.10 1217.13 1892.38 

6. Masa de cel putin 25 tone, dar 
mai micã de 26 tone 

1172.57 1823.10 1217.13 1892.38 

7. Masa de cel putin 26 tone 1172.57 1823.10 1217.13 1892.38 

III. Vehicule cu patru axe  
1. Masa de cel putin 23 tone, dar 

mai micã de 25 tone 
761.49 771.95 790.43 801.28 

2. Masa de cel putin 25 tone, dar 
mai micã de 27 tone 

771.95 1204.99 801.28 1250.78 

3. Masa de cel putin 27 tone, dar 
mai micã de 29 tone 

1204.99 1914.18 1250.78 1986.92 

4. Masa de cel putin 29 tone, dar 
mai micã de 31 tone 

1914.18          2715.42 1986.92 2818.61 

5. Masa de cel putin 31 tone, dar 
mai micã de 32 tone 

     1914.18   2715.42 1986.92 2818.61 

6. Masa de cel putin 32 tone      1914.18   2715.42 1986.92 2818.61 
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3.  În cazul unei combina ţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tr en rutier, de transport de marf ă cu masa total ă 
maxim ă autorizat ă egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele d e transport este egal cu suma corespunz ătoare 
prevăzută în tabelul urm ător: 

 

 Aprobat 2020 
HCL 

NR. 119/19.12.2019 

Niveluri propuse pentru anul 
2021 indexate cu rata inflatiei 3.8% 

 
 Ax(e) motor(oare) cu 

sistem de suspensie 
pneumatic sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru axele 

motoare 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 

pneumatic sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru axele 

motoare 

I. Vehicule cu 2+1 axe  

1. Masa de cel putin 12 tone, dar mai 
micã de 14 tone 

0 0 0 0 

2. Masa de cel putin 14 tone, dar mai 
micã de 16 tone 0 0 0 0 

3. Masa de cel putin 16 tone, dar mai 
micã de 18 tone 0 74.27 0 77.09 

4. Masa de cel putin 18 tone, dar mai 
micã de 20 tone 74.27 169.45 77.09 175.89 

5. Masa de cel putin 20 tone, dar mai 
micã de 22 tone 169.45 397.48 175.89 412.58 

6. Masa de cel putin 22 tone, dar mai 
micã de 23 tone 397.48 512.54 412.58 532.02 

7. Masa de cel putin 23 tone, dar mai 
micã de 25 tone 512.54 924.66 532.02 959.80 

8. Masa de cel putin 25 tone, dar mai 
micã de 28 tone 924.66 1622.35 959.80 1684.00 

9. Masa de cel putin 28 tone 924.66 1622.35 959.80 1684.00 
 
 

II. Vehicule cu 2+2 axe  
1. Masa de cel putin 23 tone, dar mai 
micã de 25 tone 158.99 370.28 165.03 384.35 

2. Masa de cel putin 25 tone, dar mai 
micã de 26 tone 370.28 608.77 384.35 631.90 

3. Masa de cel putin 26 tone, dar mai 
micã de 28 tone 608.77 893.28 631.90 927.22 

4. Masa de cel putin 28 tone, dar mai 
micã de 29 tone 893.28 1079.47 927.22 1120.49 

5. Masa de cel putin 29 tone, dar mai 
micã de 31 tone 1079.47 1770.88 1120.49 1838.17 
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6. Masa de cel putin 31 tone, dar mai 
micã de 33 tone 1770.88 2459.15 1838.17 2552.60 

7. Masa de cel putin 33 tone, dar mai 
micã de 36 tone 2459.15 3731.08 2552.60 3872.86 

8. Masa de cel putin 36 tone, dar mai 
micã de 38 tone 2459.15 3731.08 2552.60 3872.86 

9. Masa de cel putin 38 tone 2459.15 3731.08 2552.60 3872.86 

                                            III. Vehicule cu 2+3 axe   
1. Masa de cel putin 36 tone, dar mai 
micã de 38 tone 1956.02 2721.69 2030.35 2825.11 

2. Masa de cel putin 38 tone, dar mai 
micã de 40 tone 2721.69 3699.70 2825.11 3840.29 

3. Masa de cel putin 40 tone         2721.69 3699.70 2825.11 3840.29 

IV. Vehicule cu 3+2 axe  
1. Masa de cel putin 36 tone, dar mai 
micã de 38 tone 1729.04 2399.52 1794.74 2490.70 

2. Masa de cel putin 38 tone, dar mai 
micã de 40 tone 2399.52 3318.96 2490.70 3445.08 

3. Masa de cel putin 40 tone, dar mai 
micã de 44 tone 3318.96 4909.92 3445.08 5096.50 

4. Masa de cel putin 44 tone 3318.96 4909.92 3445.08 5096.50 

V. Vehicule cu 3+3 axe  
1. Masa de cel putin 36 tone, dar mai 
micã de 38 tone 984.29 1189.30 1021.69 1234.49 

2. Masa de cel putin 38 tone, dar mai 
micã de 40 tone 1189.30 1777.15 1234.49 1844.68 

3. Masa de cel putin 40 tone, dar mai 
micã de 44 tone 1777.15 2745.75 1844.68 2850.09 

4. Masa de cel putin 44 tone 1777.15 2745.75 1844.68 2850.09 
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4. În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau r ulote care nu face parte dintr-o combina ţie de autovehicule prev ăzută 
la pct.3, taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunz ătoare din tabelul urm ător: 

 
       Remorci, semiremorci sau rulote 

Masa totală maximă autorizată 

Aprobat 2020 
HCL 

NR. 119/19.12.2019 
 

Niveluri propuse pentru 
anul 

2021 indexate cu rata 
inflatiei 3.8% 

Impozitul, în lei 
a. Până la 1 tonă inclusiv 10.82 11.23 
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 43.27 44.91 
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 67.08 69.63 
d. Peste 5 tone 82.23 85.35 

 
 

5. În cazul mijloacelor de transport pe ap ă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu s uma corespunz ătoare din 
tabelul urm ător: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mijlocul de transport pe apă Aprobat 2020 
HCL 

NR. 119/19.12.2019 

Niveluri propuse pentru anul 
2021 indexate cu rata inflatiei 

3.8% 
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 27.05 28.08 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 72.49 75.24 

3. Bărci cu motor 268.31 278.51 

4. Nave de sport şi agrement*) Între 0 şi 1559 Între 0 și 1618.24 
5. Scutere de apă  268.31 278.51 
6. Remorchere şi împingătoare: x X 
a) până la 500 CP inclusiv   716.21 743.43 
b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv 1164.10 1208.34 
c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv 1791.59 1859.67 
d) peste 4.000 CP  2866.98 2975.93 
7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta     232.60 241.44 
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: x X 
a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv     232.60 241.44 
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la 3.000 tone, 
inclusiv 

    358.10 371.71 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone      628.57 652.46 
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TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR 
 

I. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANIS M, A AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE SI A ALTOR AVIZE SI 
AUTORIZATII  
A.Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediu 
urban conform art. 474, alin. 1 Codul Fiscal  
 Suprafa ţa pentru care se ob ţine certificatul de urbanism  

Aprobat 2020 
HCL 

NR. 119/19.12.2019 
-Lei-  

Niveluri propuse pentru anul 
2021  

indexate cu rata inflatiei 3.8% 
-Lei- 

a) Pânã la 150 m2, inclusiv 8.65 8.98 
b) Între 151 şi 250 m2, inclusiv 10.34 10.50 
c) Între 251 si 500 m2, inclusiv 13.45 13.50 
d) Între 501 si 750 m2, inclusiv 17.31 17.97 
e) Între 751 si 1.000 m2, inclusiv 17.31 17.97 

f) Peste 1.000 m2 19.48+0,01 lei/m2, pentru 
fiecare m2 care 

depãseste 1000 m2 

20.22+0,01 lei/m2, pentru  
fiecare m2 care depãseste  

1000 m2 

B.Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism d e cãtre 
comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de cãtre 
primari sau de structurile de specialitate din cadr ul consiliului 
judetean conform art. 474, alin. 4 din Codul fiscal  

 

18.39 lei 

 
 

19.09 lei 
 

C. Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de const ruire pentru 
o cladire rezidentiala sau pentru cladire-anexa est e egala cu 
0.5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constr uctii conform 
art.474, alin.5 din Codul Fiscal  

 

0.5% 

 
 

0.52% 

D. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construir e pentru alte 
constrcutii decat cele mentionate alin. (5) este eg ala cu 1% din 
valoarea autorizata a lucrarilor de constructive, i nclusive 
valoarea instalatiilor aferente, conform art.474, a lin.6 din Codul 
Fiscal  

 

 

1% 

 
 
 

1.04% 

E.Taxa pentru eliberarea autoriza ţiei de foraje sau excav ări, 
conform art.474, alin. 10 Codul Fiscal  

12.55 lei pentru fiecare 
m2 afectat 

13.03 lei pentru fiecare m2  
afectat 

F. Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pen tru lucrarile 
de organizare santier, conform art. 474, alin. 12 C odul Fiscal  

3.24%  din valoarea autorizata 
a lucrarilor de organizare 

santier 

3.36%  din valoarea autorizata 
a lucrarilor de organizare 

santier 
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G. Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pen tru 
amenajarea de tabere corturi, casute, rulote, campi nguri, 
conform art.474, alin.13 Codul Fiscal  

2.17% din valoarea 
autorizata a lucrarilor de 

constructie 

 
2.25% din valoarea autorizata a 

lucrarilor de constructie 

H.Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire  pentru 
chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, situ ate pe cãile si 
în spatiile publice, precum si pentru amplasarea co rpurilor si a 
panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor conf orm art. 474, 
alin. 14 din Codul fiscal  

 

10.82 lei pentru fiecare 
m2 de suprafatã ocupatã 

de constructie 

 
11.23 lei pentru fiecare m2 de 

suprafatã ocupatã de 
constructie 

I.Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind l ucrãrile de 
racorduri si bransamente la retele publice de apã, canalizare, 
gaze, termice, energie electrica, telefonie si tele viziune prin 
cablu conform art. 474, alin. 15 din Codul fiscal  

15.15 lei 

 pentru fiecare racord 

15.73 lei 

 pentru fiecare racord 

J.Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclat urã stradalã 
si adresã conform art. 474, alin. 16 din Codul  Fis cal   

11.90 lei 

 
 

12.35 lei 
A.Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare  
conform art. 475, alin. 1 din Codul Fiscal   

21.64 lei 

 
 

22.46 lei 
B. Taxa pentru eliberarea atestatului de producãtor –lei/an  
- pentru eliberare carnet de comercializare produse  
conform art. 475, alin. 2 din Codul Fiscal  

    
        53.01 
        16.22 

 

 
55.02 
16.84 

C.Taxa pentru eliberarea autorizatiei privind desfãs urarea 
activitãtii de alimentatie publicã (clasa 5610-rest aurante si 
5630-baruri)-lei/an, conform art. 475, alin. 3 din Codul Fiscal :  

Aprobat 2020 
HCL 

NR. 119/19.12.2019 
-Lei-  

Niveluri propuse pentru anul 
2021 indexate cu  
rata inflatiei 3.8% 

-Lei- 
a) pentru o suprafata  de pana in 500 m²    

- restaurante peste 100 locuri 2.973 3.086 
- restaurante între 50-100 locuri 2.585 2.683 
- restaurante sub 50 locuri 1.680 1.744 
- baruri-cluburi (discotecã) 1.293 1.342 
- unitate fast-food(snack, pizzerie,pubsi bistro) 776    805 
- bodegã, bufet, birt 433                          450 
- alte servicii de alimentatie publicã n.c.a. (berãrie, rotiserie, 
patiserie, cofetãrie, simigerie-covrigãrie) 

433   450 
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b)  pentru o suprafatã peste 500 m²  
- restaurante peste 100 locuri  

 
4.327 

 

 
 

4.491 
- restaurante între 50-100 locuri 
- restaurante sub 50 locuri 
- baruri-cluburi (discotecã) 
- unitate fast-food (snack, pizzerie,pubsi bistro) 
- bodegã, bufet, birt 
- alte servicii de alimentatie publicã n.c.a. (berãrie, rotiserie, 
patiserie, cofetãrie, simigerie-covrigãrie) 

. 

 

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAM Ă ŞI PUBLICITATE 

 

1. Orice persoan ă care beneficiaz ă de servicii de reclam ă şi publicitate în România în baza unui contract sau a unui alt fel 
de în ţelegere încheiat ă cu alt ă persoan ă datoreaz ă plata taxei, cu excep ţia serviciilor de reclam ă şi publicitate realizate prin 
mijloacele de informare în mas ă scrise şi audiovizuale. 

 
 

Taxa  pentru servicii de reclama si 
publicitate 

conform art. 477 din Codul Fiscal 

Aprobat 2020 
HCL 

NR. 119/19.12.2019 

Niveluri propuse pentru anul 
2021 indexate cu 
rata inflatiei 3.8% 

3.14%  

din valoarea contractului 

3.26%  

din valoarea contractului 
 

2.        Orice persoan ă care utilizeaz ă un panou, un afi şaj sau o structur ă de afişaj pentru reclam ă şi publicitate, cu excep ţia 
celei care intr ă sub inciden ţa art. 477, datoreaz ă plata taxei anuale c ătre bugetul local al ora şului sau al municipiului, dup ă 
caz, în raza c ăreia/c ăruia este amplasat panoul, afi şajul sau structura de afi şaj respectiv ă.  

Taxa  pentru afişaj în scop de reclamă şi 
publică, conform art. 478 din Codul Fiscal 

Aprobat 2020 
HCL NR. 119/19.12.2019 

Niveluri propuse pentru anul 2021 
indexate cu rata inflatiei 3.8% 

- lei/m2 sau fracţiune de m2 - - lei/m2 sau fracţiune de m2 - 
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care 
persoana derulează o activitate economică 

   38.70 40.17 

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

 
27.20 

 
28.23 
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IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

Orice persoan ă care organizeaz ă o manifestare artistic ă, o competi ţie sportiv ă sau alt ă activitate distractiv ă în România 
are obliga ţia de a pl ăti impozitul pe spectacole. 

 

Impozitul pe spectacole 
conform art. 480 din Codul Fiscal 

Aprobat 2020 
HCL NR. 119/19.12.2019 

Niveluri propuse pentru anul 2021 
indexate cu rata inflatiei 3.8% 

a) în cazul unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, 
concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, 
prezentarea unui film la cinematograf,un spectacol de circ 
sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională 

 
2.09% din încasări 

 
2.85% din încasări 

b) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele 
enumerate la lit. a) 

   5.23% din încasări    5.43% din încasări 

 

ALTE TAXE LOCALE 

Alte taxe locale conform art.486 din Codul Fiscal Aprobat 2020 
HCL NR. 119/19.12.2019 

Niveluri propuse pentru anul 
2021 indexate cu rata inflatiei 

3.8% 
I.Taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publ ice   

a) parcarea ocazională a vehiculelor: lei/oră 1.05 1.09 
b) pentru depozitarea de materiale : lei/mp/zi 1.05 1.09 
c)Taxă amplasare pavilion (prezentare produse, promovare activități, 
promovare acţiuni politice,etc.) 

3 lei/mp/zi 3.11 lei/mp/zi 

d)Taxă teren pentru comerț ambulant și alimentație publică în cadrul 
activităților ocazionale( festivaluri, ș.a.) 

Până la 10 mp – 12 lei/mp/zi 
Între 11-50 mp - 11 lei/mp/zi 
Între 50-100 mp - 9 lei/mp/zi 
Peste 101 mp – 7 lei/mp/zi 

Până la 10 mp – 12.46 
lei/mp/zi 

Între 11-50 mp – 11.42 
lei/mp/zi 

Între 50-100 mp – 9.34 
lei/mp/zi 

Peste 101 mp – 7.27 lei/mp/zi 
e)Taxă pentru activitati de comercializare a produselor alimentare  în 
cadrul activităților ocazionale (festivaluri, ș.a.)**; 

7,00 lei/mp/zi 7,27 lei/mp/zi 

f)Taxă pentru  activitati de comercializare a produselor nealimentare 
în cadrul activităților ocazionale (festivaluri, ș.a.)**; 

6,00 lei/mp/zi 6,23 lei/mp/zi 

NOTA: **) Taxele stabilite conform pct.e) si f)  vor fi achitate la casieria instituției  la data depunerii la registratura institutiei a 
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documentelor necesare participarii la eveniment (cerere de participare – profilul de activitate – suprafața ocupată,  actele firmei, alte 
avize sau autorizații specifice activității) 
                Agentii economici prezenti la eveniment au obligatia de a asigura aprovizionarea cu marfa, precum și transportul diferitelor 
materiale în scopul bunei funcționări numai între orele 05.00 – 11.00; 
                Programul muzical al restaurantelor (teraselor) se va desfășura în limitele legale de zgomot până la ora 23.00, astfel încât 
să nu creeze disconfort populației din zonă ; 
g)Taxă postere/afișe publicitare de mari dimensiuni pentru II, PFA, 
SA, SRL 

Între 1-15 mp - 6 lei/mp/zi  
Între 16-30 mp – 5 lei/mp/zi  
Peste 30 mp - 4 lei/mp/zi 

Între 1-15 mp – 6.23 lei/mp/zi  
Între 16-30 mp – 5.19 lei/mp/zi  
Peste 30 mp – 4.15 lei/mp/zi 

h)Taxă postere/afișe publicitare de mici dimensiuni (max. 1 mp) 
pentru circ, concerte, festivaluri, etc. 

Între 1-15 zile 5/lei 
poster/afiș 

Între 15-30 zile 11 
lei/poster/afiș 

Între 1-15 zile 5.19 lei 
poster/afiș 

Între 15-30 zile 11.42 
lei/poster/afiș 

i)Taxă utilizare temporară a stâlpilor de iluminat public ca suport 
pentru rețelele de telecomunicații- 

7 lei/circuit/stâlp/lună 7.27 lei/circuit/stâlp/lună 

j) pentru realizarea de lucrari : lei/mp/zi 10.46 10.86 
k) pentru desfacerea de produse ocazionale (marțișoare, felicitări , 
flori și altele similare, cu excepția unităților de învățământ și Ong-
urilor) : lei/mp/zi 

6.28 6.52 

l)Taxă teren desfășurare activități artistice ocazionale     (circ, 
concerte, parc distracții, festivaluri) 

Până la 10 mp – 2 lei/mp/zi 
Între 11-50 mp- 1.5 lei/mp/zi 
Între 50-100 mp – 1 lei/mp/zi 
Peste 101 mp – 0,7 lei/mp/zi 

Până la 10 mp – 2.08 lei/mp/zi 
Între 11-50 mp- 1.56 lei/mp/zi 

Între 50-100 mp – 1.04 
lei/mp/zi 

Peste 101 mp – 0,73 lei/mp/zi 
m) pentru amplasare parcuri distractive : lei/mp/zi - - 
n) pentru parcarea curenta a vehiculelor : lei/mp/luna 0.7 0.73 
o) pentru parcare auto pentru societati comerciale : 
- auto clienti : lei/mp/zi 
- auto aprovizionare : lei/mp/luna 

 
0.7 
0.7 

 
0.73 
0.73 

II.Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri 
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinut e de 
consiliile locale  

33.47 
 

34.74 

III.Taxă pentru vehicule lente  60.67 62.98 
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TAXE SPECIALE conform art.484 din Codul Fiscal 

 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

INITIATOR,                AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
PRIMARUL ORASULUI TARGU OCNA                                    SECRETARUL GENERAL AL ORASULUI 
  CRISTIAN AURELIAN CIUBOTARU                                                          CORINA VASOIU 
 
    
   SEF SERVICIU BUGET CONTABILITATE
     ANA DICHISEANU 

 
DENUMIRE 

Aprobat 2020 
HCL NR. 119/19.12.2019 

Niveluri propuse pentru anul 2021 
indexate cu rata inflatiei 3.8% 

I.Taxa de salubritate  
- pentru persoanele fizice care au domiciliul sau/şi proprietate 

pe raza oraşului Târgu Ocna - lei/persoana/luna. 
 

 
10.70 lei 

 

 
11.11 lei 

II.Taxa promovare turistica a localitatii,  
conform Anexei nr.9.1 

- pentru turiștii cazați  în structuri de primire tursitică; 
- pentru persoanele care vizitează obiective turistice, baze de 

agrement, bazine cu apă dulce sau sărată 
Nota: Se va achita până în data de 10 a lunii următoare celei în care 
s-a depus declarația 

 
1 leu  

pentru fiecare zi de sejur al 
turistului 

 
          1 leu/persoană 

 
1 leu  

pentru fiecare zi de sejur al 
turistului 

 
1 leu/persoană 

Nota:Taxa pentru  promovarea turistica a localitatii, se încasează astfel: 
- pentru turiștii cazați în structuri de primire turistică, de către persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea, o dată cu luarea în 

evidență a persoanelor cazate. 
Unitatea de cazare are obligația de a vărsa taxa colectată la bugetul local al unității administrativ-teritoriale în raza căreia este situată aceasta. Taxa 
pentru promovarea turistică a localității se datorează pentru întreaga perioadă de ședere. 

- Pentru persoanele care vizitează obiective turistice, de către persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează încasarea taxei de vizitare. 
          Persoanele juridice care administrează obiective turistice au obligația de a vărsa taxa colectată la bugetul  local al unității administrativ-teritoriale în 
raza căreia este situată aceasta. 
III. Taxa speciala pentru aparare civila si P.S.I.,  conform Anexei nr. 9.2 

- pentru persoane juridice (I.F., I.I., P.F.A., C.M.I., 
Experți contabili, Birouri notariale ) – lei/an 

32 33 

- pentru persoane juridice(S.R.L., SNC, asociații 
cooperative) – lei/an 

53 55 

- pentru persoane juridice (S.A., R.A.) – lei/an 314 326 
- pentru persoane fizice – lei/an/locuinta 16 17 



ANEXA NR.1.1 LA HOTÃRÂREA NR. 
                DIN  

SCUTIRI ACORDATE LA PLATA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE 

 

1. Scutire impozit/tax ă clădire pentru persoane fizice 
 

Nu se datorează impozit/taxă clădire pentru: 
a) clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor 

de război şi a văduvelor necăsătorite ale veteranilor de război; 
b)  clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 

prevăzute la art. 1 si 5 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor 
drepturi persoanelor persecutate din motive din motive politice de dictatura 
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate 
ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 
cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de 
invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada in care au in ingrijire, 
supraveghere si intretinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane 
incadrate in gradul I de invaliditate; 

d) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau 
coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din 
Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

e) clădirea aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. 
a), c)-e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea 
meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor 
drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
111/2007 cu modificările și completările ulterioare; 

f) clădirea aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor desemnate cetățeni 
de onoare ai Orașului Târgu Ocna. 

Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei se acorda respectivei clădiri și  se 
aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune 
documentele justificative pentru pct. a), b),d), e) si f), iar pentru pct. c) scutirea sau reducerea 
de la plata impozitului/taxei se acorda respectivei clădiri și  se aplică începând cu data de 1 a 
lunii urmatoare depunerii documentelor justificative.  

 
2. Scutire impozit/tax ă teren persoane fizice 
 

Nu se datorează impozit/taxă teren pentru: 
a) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor 

de război şi a văduvelor necăsătorite ale veteranilor de război; 



b) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor prevăzute la art. 1 si 5 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

c) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I 
de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada in care au in ingrijire, 
supraveghere si intretinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane 
incadrate in gradul I de invaliditate; 

d) terenurile aferente clădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau 
coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din 
Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

e) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. 
a), c)-e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2006, cu modificările și 
completările ulterioare; 

f) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor desemnate cetățeni 
de onoare ai Orașului Târgu Ocna. 

Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei se acordă respectivului teren și se 
aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune 
documentele justificative pct. a), b),d), e) si f), iar pentru pct. c) scutirea sau reducerea de la 
plata impozitului/taxei se acorda respectivului teren și  se aplică începând cu data de 1 a lunii 
urmatoare depunerii documentelor justificative. 

 
3. Scutire impozit mijloace de transport persoane fizi ce 

 
Nu se datorează impozit pe mijloacele de transport pentru: 
a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de 

război, a văduvelor de război şi a văduvelor necăsătorite ale veteranilor de război 
pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 

b) mijloacele de transport  aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu 
handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, 
respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada in care au in ingrijire, supraveghere 
si intretinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane incadrate in 
gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea 
contribuabilului; 

c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 
prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea 
contribuabilului. 

d) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare. 



e) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale in vigoare; 
f) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 

desemnate cetățeni de onoare ai Orașului Târgu Ocna. 

Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei se acordă respectivului mijloc de 
transport și se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana 
depune documentele justificative pct. a), b),d), e) si f), iar pentru pct. c) scutirea sau reducerea 
de la plata impozitului/taxei se acorda respectivului mijloc de transport și  se aplică începând 
cu data de 1 a lunii urmatoare depunerii documentelor justificative. 

 În cazul mijloacelor de transport hibride impozitu l se reduce cu 50% conform 
hotărârii de consiliu.  

 Persoana care beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren are obligaţia 
ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoştinţa organului fiscal orice modificări intervenite 
faţă de situaţia existentă la data acordării scutirii.  

Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror 
modificări ale situaţiei existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 
ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările iar in cazul persoanelor 
prevazute la pct. c) scutirea va inceta cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care au survenit 
modificarile. 

Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 
1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările.  
 

 

 

 
          INITIATOR,               AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
PRIMARUL ORASULUI TARGU OCNA                                  SECRETARUL GENERAL AL ORASULUI 
  CRISTIAN AURELIAN CIUBOTARU                                                       CORINA VASOIU 
 
   
 
 
 SEF SERVICIU BUGET CONTABILITATE  
  ANA DICHISEANU  



                                   ANEXA NR.1.2 LA HOTÃRÂREA NR. 
                  DIN  

 
AMENZI PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Contravențiilor  prevăzute în prezentul articol li se aplică dispozițiile Ordonaței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării pe loc sau în termen de 15 zile de la data încheierii 
procesului verbal, ori după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.  

  
          INITIATOR,          AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
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               SEF SERVICIU BUGET CONTABILITATE
                     ANA DICHISEANU 

Aprobat 2020 
HCL Nr. 119/19.12.2019 

 

Niveluri propuse pentru anul 
2021 indexate cu rata inflatiei 3.8% 

 
 Contravenția prevăzută la art. 493 alin. (2) lit. a) se 
sancționează cu amendă de la 73 lei la 292 lei, iar cele de la lit. 
b) cu amendă de la 292 lei la 728 lei. 

 Contravenția prevăzută la art. 493 alin. (2) lit. a) se 
sancționează cu amendă de la 76lei la 303 lei, iar cele de la lit. 
b) cu amendă de la 303 lei la 756 lei. 

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 340 lei la 1.651 lei 

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 353 lei la 1.714 lei 

         În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime 
ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 
300%, respectiv: 
- contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu 

amendă de la 293 lei la 1167 lei, iar cele de la lit. b) cu 
amendă de la 1.167 lei la 2.912 lei.    

            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 1.360 lei la 
6.602lei. 

         În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime 
ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 
300%, respectiv: 
- contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu 

amendă de la 304 lei la 1.211 lei, iar cele de la lit. b) cu 
amendă de la 1.211 lei la 3.023 lei.    

            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 1.412 lei la 
6.853lei. 



 
ANEXA NR. 2 LA HOTÃRÂREA NR. 

           Din  
   

ALTE TAXE LOCALE  
 

DENUMIREA TAXEI Aprobat 2020  
HCL nr. 

119/19.12.2019 

Niveluri 
propuse 

pentru anul 
2021 indexate 
cu rata inflatiei 

3.8% 

I. Taxa inchiriere terenuri, ocupare locuri publice  
A) Taxa închiriere terenuri :    

              Lei / mp / an 
a) inchiriere terenuri in scopuri agricole – lei/mp/an  
-exceptie fac terenurile neproductive redate circuitului 
agricol in 2 ani de la inchiriere 

 
 

0.32 

 
 

0.33 
b) inchiriere terenuri in scopuri agricole intre blocuri – 
lei/mp/an 

 
1.08 

 
1.12 

c) inchiriere teren pentru constructii provizorii in care se 
efectueaza activitati de prestari servicii – lei/mp/an 

 
31.38 

 
32.57 

B) Taxa inchiriere terenuri :    
              Lei / mp / lună 
a) inchiriere terenuri neproductive pentru depozitare si 
desfacere activitati auxiliare, inclusiv alei acces – 
lei/mp/luna 

 
1.08 

 
1.12 

b) inchiriere terenuri pentru copertine auto – lei/mp/luna 1.08 1.12 
c) inchiriere terenuri pentru garaje auto – lei/mp/luna 1.62 1.68 
d) inchiriere teren pentru parcare resedinta –  lei/mp/an                              7.57 7.86 
e) inchiriere teren pentru constructii provizorii in care se 
efectueaza activitati comerciale (inclusiv terase) –  
                                                                 lei/mp/luna 

 
7.57 

 
7.86 

f) inchiriere terenuri curti constructii (OUG 40/1999, cu modificările şi completările ulterioare) –     
                                                                                                      lei/mp/luna 
          - zona A 0.11 0.11 

     - zona B 0.09 0.09 
          - zona C 0.06 0.06 
          - zona D 0.04 0.04 
II. 1. Taxa închiriere spații proprietatea UAT – lei/mp/lună 
a) ZONA CENTRALA  
-spatii amenajate 25.10 26.05 
-spatii neamenajate 16.74 17.38 
b) ALTE ZONE 7.32 7.60 

Alimentație publică 
a) ZONA CENTRALA  
-spatii amenajate 25.10 26.05 
-spatii neamenajate 16.74 17.38 
b) ALTE ZONE 7.32 7.60 

Producție și prestări servicii  
a) ZONA CENTRALA  8.37 8.69 
b) ALTE ZONE 5.23 5.43 

Depozite - magazii 
a) ZONA CENTRALA  8.27 8.58 
b) ALTE ZONE 3.14 3.26 

Beciuri folosite ca depozite 
a) ZONA CENTRALA  3.14 3.26 
b) ALTE ZONE 3.14 3.26 
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2.   A) Inchiriere spatii pentru activitati culturale şi 
de învăţământ 

2.17 2.25 

      B) Inchiriere spatii pentru activitati de sănătate 4.33 
 

4.49 

III.Taxe aferente activitatii de transport in regim de taxi 
a) Autorizatie transport lei/firma 217 225 
b) Vizare autorizatie transport (o data la 5 ani) lei/firma 244 253 
c) Autorizatie copie conforma lei/autoturism 119 124 
d) Vizare autorizatie copie conforma lei/autoturism/an 135 140 
e) Taxa loc asteptare clienti lei/autoturism/luna 60 62 
f)  Taxa redeventa lei/autoturism/luna 38 39 
g) Autorizare dispecerat taxi 217 225 
IV. Taxe aferente activității de transport funerar   

- Eliberare autorizație transport servicii funerare 
lei/firmă 

217 225 

- Eliberare autorizațietransport servicii funerare (copie 
conformă) lei/auto 

119 124 

- Vizare anuală (copie conformă) servicii funerare 
lei/auto 

130 135 

V.Taxa pentru eliberarea sau viza anualã a autorizatiilor 
ce dau dreptul de a executa proiecte lei/an 

119 124 

VI. Taxa emitere aviz de oportunitate pentru PUZ 100 104 
VII.Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de functi onare si 
profil de activitate-lei/an: 
- pentru PFA, Intreprinderi Individuale, Intreprinderi Familiale 
- societati comerciale 
- societati transport local de calatori 
- societati transport regim TAXI 
- magazin tip market cu autoservire 

 
 

162 
217 
292 
292 
541 

 
 

168 
225 
303 
303 
562 

VIII. Taxe aferente transportului public local de persoane 

- Taxa eliberare licentă traseu pentru transport public 
local de persoane prin curse regulate  

249 258 

- Taxa redevență pentru transportul public local de 
persoane cu microbuze prin curse regulate, lei  
traseu/lună 

54 56 

- Taxa eliberare aviz de stație pentru transport public 
local de persoane prin curse regulate speciale - lei 

124 129 

- Taxa pentru eliberarea placute cu nr.inmatriculare 
pentru carute, mopede, utilaje agricole, etc. care nu 
pot fi inmatriculate conform Codului Rutier - lei  

65 67 



ANEXA NR. 3 LA HOTÃRÂREA NR.  
          DIN  

 
 
 

Taxe locale care constituie surse de venit pentru bugetul local, 
altele decât cele reglementate prin Legea nr. 227/2015- privind 

Codul Fiscal- modificată şi completată  
 
 
 

Nr. 
Crt. 

Denumirea taxei Aprobat 2020  

HCL nr. 

119/19.12.2019 

Niveluri 

propuse 

pentru anul 

2021 indexate 

cu rata inflatiei 

3.8% 

 

A. Taxă  pentru oficierea căsătoriilor în zilele 
nelucratoare (sâmbăta, dumica şi sărbătorile 
legale) – lei  

209 - 

B. Taxa pentru oficierea căsătoriei într-un alt loc 
decât sediul Primăriei oras Tg. Ocna– lei 

523 - 

C. Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe 
cale administrativă – lei 

523 543 

D. Taxa pentru furnizarea datelor cu caracter 
personal  

22 lei/persoana 23 lei/persoana 

E. Taxa pentru eliberarea cărții de identitate 7 7 
F. Taxa pentru eliberarea cărții de identitate 

provizorii 
1 1 

G. Taxa pentru eliberarea unui nou certificat de stare 
civilă (certificat de naştere, certificat de căsătorie, 
certificat de deces, extras multilingv )*; 
 

25 26 

H. Taxa pentru intocmirea dosarului de transcriere a 
certificatelor  de stare civila 
 

50 52 

I. Taxa eliberare dovada celibat 7 7 
J. Taxa de mediu 

- pentru activitatea de industrie, construcţii, 
prestări servicii, transport, 
telecomunicaţii, silvicultură, agricultură, 
activităţi de comerţ, alimentaţie publică, 
turism ce desfăşoară activitate pe raza 
oraşului Tg.Ocna – lei/salariat/lună 

- pentru fiecare mijloc de transport – lei/ 
lună: 

                              - până la 1,5 tone 
                              - peste 1,5 tone. 

 
 

6.5 
 
 
 
 
 
 

8 
12 

 
 

6.75 
 
 
 
 
 
 

8.30 
12.46 

K. Taxa de sport 
- pentru activitatea de industrie, construcţii, 

prestări servicii, transport, 
telecomunicaţii, silvicultură, agricultură, 
activităţi de comerţ, alimentaţie publică, 
turism ce desfăşoară activitate pe raza 
oraşului Tg.Ocna – lei/salariat/lună. 
 
 

 
 

1.1 

 
 

1.14 



L. Alte taxe  
 - pentru eliberarea certificatelor de atestare 

fiscală, adeverințelor de rol agricol și alte 
înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situație 

 
7 

 
7 

-pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscală 
în regim de urgenţă; 
- persoane fizice 
-persoane juridice 

 
 

19 
28 

 
 

20 
29 

-pentru vizarea contractelor de dobandire si 
instrainare mijloace de transport  in regim de 
urgenta 

- 20 

 -pentru eliberarea adeverinţei practică studenţi; 11 11 
-pentru eliberarea adeverinţă vechime; 26 27 
-pentru eliberare copii certificate „conform cu 
originalul” dupa documente detinute in arhiva 
institutiei. – lei/pag. 

1 1 

-pentru multiplicare documente – lei/pag 1 1 
-pentru eliberarea la cerere a formularului „Cerere 
pentru deschiderea procedurii succesorale” 

5 5 

-pentru eliberarea la cerere a formularului „Cerere 
pentru deschiderea procedurii succesorale” în 
regim de urgență 

26 27 

-pentru cheltuieli ocazionale de efectuarea 
procedurii de executare silita -lei 

6 10 

-pentru furnizare date pe suport electronic  
( extras registru electoral) 

26 27 

 
 

Nota * nu se percepe taxa  de la pct. G) pentru preschimbarea – înlocuirea 
certificatelor de stare civilă de tip vechi, cu certificate internaţionale. 
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ANEXA NR.4 LA HOTÃRÂREA NR. 
                                             DIN  

 
 

TAXE LOCALE – MUZEU, CASA DE CULTUR Ă, 
STADION, SĂLI DE SPORT 

 
 
 

Nr.  
Crt. 

Denumirea taxei Aprobat 2020  

HCL nr. 

119/19.12.2019 

Niveluri propuse 

pentru anul 

2021 indexate cu 

rata inflatiei 3.8% 

1. Taxă vizitare Muzeu – lei/persoana 
- vizitator individual sau în grup - adulti 
- vizitator individual sau în grup – copii, elevi, 
studenți 
- vizitator individual sau în grup – pensionari, 
eroi ai revoluției, militari 
- taxă de ghidaj la solicitarea vizitatorilor 
individuali 

 
8 
2 
 
4 
 

10 
 

 
8 
2 
 
4 
 

10 

2. Taxa pentru închiriere spaţii Casa de Cultură 
şi Cămine culturale 

- pentru spectacole 
 
 
 
 

- pentru alte acţiuni – lei/h 
- Holul Casei de Cultură – lei/h 
- Sala Căminului Cultural- lei/zi 

    Sunt exceptate de la plata taxei 
manifestãrile cu caracter cultural educativ şi 
omagial organizate de şcoli, grãdinite,  
asociatii şi fundatii cu scop umanitar, 
aprobate de Primarul orasului . 

 
 

10% 
din venitul brut realizat 
de organizator, dar nu 

mai puţin de 66 lei 
 

89 
52 
345 

 
 

10% 
din venitul brut realizat 
de organizator, dar nu 

mai puţin de 69 lei 
 

92 
54 

358 

3. Taxa utilizare Stadion: 
- meci lei/oră 
- antrenament – lei/oră 

 
366 
151 

 
380 
157 

 
       4. Taxa închiriere Săli de Sport – lei/oră : 

 
Nr.  
crt. MODALITĂŢI DE ÎNCHIRIERE : 

PENTRU FOTBAL ÎN SALĂ 

Aprobat 2020  

HCL nr. 

119/19.12.2019 

Niveluri propuse 

pentru anul 

2021 indexate cu 

rata inflatiei 3.8% 

 

 1. Închiriere sală fără utilităţi 87 90 

2. Închiriere sală cu utilităţi (energie electrică şi 

apă rece) 

105 109 



3. Închiriere sală cu utilităţi (energie electrică, 

apă rece şi caldă, energie termica) 

130 135 

 
 

Nr.  
crt. MODALITĂŢI DE ÎNCHIRIERE : PENTRU 

JOCUL DE HANDBAL, VOLEI, TENIS DE 
CÂMP, TENIS DE MASĂ, BASCHET, JUDO, 

ETC. 

Aprobat 2020  

HCL nr. 

119/19.12.2019 

Niveluri propuse 

pentru anul 

2021 indexate cu 

rata inflatiei 3.8% 

 

1 Inchiriere sală fără utilităţi 33 34 

2 Inchiriere sală cu utilităţi (energie electrică şi 
apă rece) 

53 55 

3 Inchiriere sală cu utilităţi (energie electrică, 
apă rece şi caldă, energie termică) 

80 83 

 
NOTĂ :  

  Accesul în cele două săli de sport este gratuit numai elevilor unităţilor şcolare din 
oraşul Târgu Ocna, care desfăşoară activităţi prevăzute în programele şcolare sau pentru 
competiţii sportive organizate între unităţile şcolare. 

Accesul gratuit în sălile de sport se va efectua numai în baza graficelor întocmite de 
profesorii de sport din unitatea şcolară arondată sălii de sport, care vor fi centralizate şi 
aprobate. 

 Accesul gratuit pe terenul de fotbal situat la stadionul din parcul Măgura este permis 
numai echipei de fotbal « Măgura Târgu Ocna » pentru antrenament sau meciuri oficiale. 
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ANEXA NR.5 LA HOTÃRÂREA NR. 

                                           DIN   
 

TAXE LOCALE – PIATA SI OBOR  
 

DENUMIREA TAXEI Aprobat 2020  

HCL nr. 

119/19.12.2019 

Niveluri 

propuse 

pentru anul 

2021 indexate 

cu rata inflatiei 

3.8% 

 
I. Taxe pentru folosirea locurilor publice pentru desfacere : 

1. pentru vanzarea de orice fel din vehicole si autovehicule : 

lei/zi 

-pana la 1.5 tone 

-peste 1.5 tone 

 

15 

20 

 

16 

21 

2. pentru folosirea platourilor, meselor, tarabelor si a altor 

spatii din piata si obor : lei/mp/zi 

 

4 

 

4 

3. pentru vanzarea de animale sau pasari : lei/zi 

- bovine, bubaline, cabaline, porcine peste 6 luni : 

lei/zi/fiecare animal ; 

- porcine pana la 6 luni, ovine si caprine : 

lei/zi/fiecare animal ; 

- animale mici si pasari, cu exceptia puilor de o zi : 

lei/zi/fiecare animal  

- pui de o zi : lei/zi/fiecare pui 

 

 

3 

 

2 

 

2 

1 

 

 

3 

 

2 

 

2 

1 

4. pentru ocuparea locurilor necesare vanzarii produselor 
rezultate din exercitarea unei activitãti autorizate pe cont 

propriu : lei/mp/zi 

 

4 

 

4 

 

5. pentru ocuparea locurilor necesare vanzarii produselor de 

ocazie – lei/mp/zi 

 

4 

 

4 

6. pentru ocuparea locurilor si platourilor cu mijloace de 

transport expuse spre vanzare : lei/zi 

- mijoace de transport cu tractiune mecanica, 

inclusiv remorci 

 

 

8 

 

 

8 

 

II. Alte taxe : 

1. Chirie pentru mijloace de cantarire in piata sau obor – 

lei/zi/bucata 

 

8 

 

8 

2. Taxa intrare WC Piata 1 1 

3. Inchiriere vitrina frigorifica lei/zi 20 21 

4. Parcare autoturism lei/ora 1 1 

5. Spatiu depozitare marfa lei/mp/zi 2 2 
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                                                                                             ANEXA NR.6 LA HOTÃRÂREA NR. 
                                                                                                                                     DIN  
 
 

TAXE LOCALE - PÃ ŞUNE 
 
 

Nr.  
Crt.  

Denumirea taxei Aprobat 2020  

HCL nr. 

119/19.12.2019 

Niveluri 

propuse pentru 

anul 

2021 indexate 

cu rata inflatiei 

3.8% 

 

1.  Taxă pentru folosirea păşunilor islazului 
comunal lei/cap/an: 

- bovine adulte 
- bovine tineret 
- cabaline adulte 
- cabaline tineret 
- ovine sau caprine adulte 
- ovine sau caprine tineret 

 
22 
17 
33 
17 
2 
2 

 
 

23 
18 
34 
18 
2 
2 

 
 
                                                   
 
 
 
          INITIATOR,         AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
PRIMARUL ORASULUI TARGU OCNA                                    SECRETARUL GENERAL AL ORASULUI 
  CRISTIAN AURELIAN CIUBOTARU                                                         CORINA VASOIU 
 
    
 
 
     SEF SERVICIU BUGET CONTABILITATE  

                                                                                        ANA DICHISEANU 
 
 



ANEXA NR.7 LA HOTÃRÂREA NR. 
                DIN  

 
LISTA 

privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare 
 
 

Extras din norma juridică 

Aprobat 2020  
HCL nr. 119/19.12.2019 

Niveluri propuse pentru anul 
2021  

Art. 3 – (1) Acţiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse la 
instanţele judecătoreşti, se taxează astfel: 

  

Până la valoarea de 50 lei - - 

Între 51 lei şi 500 lei  
- - 

Până la valoarea de  500 lei  
 

8%, dar nu mai puţin de 20 lei 
 

8%, dar nu mai puţin de 20 lei 

Între 501 lei şi 5.000 lei 
 

40 lei +7% pentru ce depăşeşte 
500 lei 

 
40 lei +7% pentru ce depăşeşte 

500 lei 

Între 5.001 lei şi 25.000 lei  
 

355 lei +5% din ce depăşeşte 
5.000 lei 

 
355 lei +5% din ce depăşeşte 

5.000 lei 

Între 25.001 lei şi 50.000 lei  
 

1.355 lei +3% din ce depăşeşte 
25.000 lei 

 
1.355 lei +3% din ce depăşeşte 

25.000 lei 

Între 50.001 lei şi 250.000 lei  
 

2.105 lei +2% din ce depăşeşte 
50.000 lei 

 
2.105 lei +2% din ce depăşeşte 

50.000 lei 

Peste 250.000 lei  
 

6.105 lei +1% din ce depăşeşte 
250.000 

 
6.105 lei +1% din ce depăşeşte 

250.000 
Art. 6 – (1) Cererile de valoare redusă, soluţionate potrivit procedurii 
speciale prevăzute de titlul X al cărţii a VI-a din Legea nr.134/2010 
privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, dacă valoarea cererii nu depăşeşte 2.000 lei 

50 lei 50 lei 

(1) Cererile de valoare redusă, soluţionate potrivit procedurii speciale 
prevăzute de titlul X al cărţii a VI-a din Legea nr.134/2010 privind 
Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, dacă valoarea cererii depăşeşte 2.000 lei 

200 lei 200 lei 

(2) Cererile privind ordonanţa de plată, prevăzută la titlel IX al cărţii a 
VI-a din Codul de procedură civilă 200 lei 200 lei 

(3) Cererile de  evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără 
drept, soluţionate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul X al 
cărţii a VI-a din Codul de procedură civilă 

100 lei 100 lei 

(4) Cererile formulate pe cale de ordonanţă preşedinţială, când sunt 
neevaluabile în bani 

20 lei 20 lei 

(5) Cererile formulate pe cale de ordonanţă preşedinţială, când sunt 
evaluabile în bani, dacă valoarea nu depăşeşte 2.000 lei 50 lei 50 lei 

(6) Cererile formulate pe cale de ordonanţă preşedinţială, când sunt 
evaluabile în bani, dacă valoarea depăşeşte 2.000 lei 

200 lei 200 lei 

Art. 7 Acţiunile privind stabilirea şi acordarea de despăgubiri pentru 
daunele morale aduse onoarei, demnităţii sau reputaţiei unei 
persoane fizice 

100 lei 100 lei 

Art. 8 (1) Acţiuni şi cereri introduse în instanţele judecătoreşti X X 
a) cereri pentru constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept 
nepatrimonial 100 lei 100 lei 

b) cereri în anularea sau în constatarea nulităţii uni act juridic 
nepatrimonial 100 lei 100 lei 

c) cereri care privesc dreptul de folosinţă a bunului închiriat sau 
arendat, dacă acestea nu privesc şi plata anumitor sume de bani 100 lei 100 lei 

d) acţiunile de grănuţuire 100 lei 100 lei 
(2) Cererea privind repunerea părţilor în situaţia anterioară, cad nu 
este accesorie acţiunii în constatarea nulităţii, dacă valoarea cererii 
nu depăşeşte 5.000 lei 

50 lei 50 lei 

(2) Cererea privind repunerea părţilor în situaţia anterioară, cad nu 
este accesorie acţiunii în constatarea nulităţii, dacă valoarea cererii 
depăşeşte 5.000 lei 

300 lei 300 lei 

Art. 9 Cereri formulate în cursul procesului sau în legătură cu un 
proces 

X X 

a) cereri pentru recuzare în materie civilă – pentru fiecare participant 
la proces – pentru care se solicită recuzarea 100 lei 100 lei 

b) cereri de strămutare în materie civilă 100 lei 100 lei 
c) cereri de repunere în termen 20 lei 20 lei 
d) cereri de perimare 20 lei 20 lei 



e) cereri de reexaminare împotriva încheierii prin care au fost 
stabilite amenzile judiciare şi despăgubirile potrivit art. 190 din Codul 
de procedură civilă 

20 lei 20 lei 

f) cereri de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de 
chemare în judecată, formulate potrivit art. 200 alin.4 din Codul de 
procedură civilă 

20 lei 20 lei 

g) cereri pentru repunerea pe rol, cand suspendarea judecării se 
datorează părţilor 

 
50% din taxa judiciară de timbru 
pentru cererea sau acţiunea a 

cărei judecare a fost suspendată  

 
50% din taxa judiciară de timbru 
pentru cererea sau acţiunea a 

cărei judecare a fost suspendată  
h) cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute 50 lei 50 lei 
i) cereri pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la 
dosar, atunci când sunt efectuate de către instanţă 0,20 lei/pagină 0,20 lei/pagină 

j) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, 
pentru fiecare exemplar de copie 

1 leu/pagină 1 leu/pagină 

k) cereri pentru eliberarea oricăror altor certificate prin care se atestă 
fapte sau situaţii rezultate din evidenţele instanţelor de judecată ori 
cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora 

1 leu/pagină 1 leu/pagină 

l) cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii 
de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive 5 lei/fiecare exemplar 5 lei/fiecare exemplar 

Art. 10(1) În materia executării silite  X X 
a) cereri pentru încuviințarea executării silite, pentru fiecare titlu 
executoriu 

20 lei pentru fiecare titlu 20 lei pentru fiecare titlu 

b) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării 
provizorii 50 lei 50 lei 

(2) în cazul contestaţiei la executarea silită  
Se calculează la valoarea 

bunurilor a căror urmărire se 
constată sau la valoarea 

debitului urmărit, dar nu poate 
depăşi 1.000 lei, indiferent de 

valoarea contestată 

 
Se calculează la valoarea 

bunurilor a căror urmărire se 
constată sau la valoarea 

debitului urmărit, dar nu poate 
depăşi 1.000 lei, indiferent de 

valoarea contestată 
(2) în cazul contestaţiei la executarea silită în care obiectul nu este 
evaluabil în bani 100 lei 100 lei 

(4) cererile de întoarcere a executării silite, dacă valoarea nu 
depăşeşte 5.000 lei  50 lei 50 lei 

(4) cererile de întoarcere a executării silite, dacă valoarea depăşeşte 
5.000 lei 300 lei 300 lei 

Art. 11(1) Alte categorii de cereri X X 
a) cereri prin care părţile solicită instanţei pronunţarea unei hotărâri 
care să consfinţească înţelegerea părţilor, inclusiv cand este 
rezultată din acordul de mediere 

20 lei 20 lei 

b) cereri în legătură cu măsurile asigurătorii 100 lei 100 lei 
b) când cererile au ca obiect instituirea de măsuri asigurătorii asupra 
navelor şi aeronavelor  

1.000 lei 1.000 lei 

c) contestaţia privind tergiversarea procesului şi plângerea împotriva 
încheierii de soluţionare a contestaţiei 20 lei 20 lei 

Art. 12 Cererile pentru dobândirea personalităţii juridice, pentru 
autorizarea funcţionării şi pentru înregistrarea unor persoane juridice 

X X 

a) cereri privind înregistrarea partidelor politice sau pentru 
modificarea statutului acestora  300 lei 300 lei 

b) cereri pentru dobândirea personalităţii juridice de către 
organizaţiile prevăzute în Legea dialogului social nr. 62/2011, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
modificarea actelor constitutive ale acestora 

200 lei 200 lei 

c) cereri pentru dobândirea personalităţii juridice de către asociaţiile 
fără scop lucrativ, fundaţii, uniuni şi federaţii de persoane juridice 
fără scop lucrativ, precum şi pentru modificarea actelor constitutive 
ale acestora 

100 lei 100 lei 

Art. 13 Acţiunile formulate în domeniul dreptului de proprietate 
intelectuală X X 

a) pentru recunoaşterea dreptului de autor şi a drepturile conexe, 
pentru constatarea încălcării acestora şi repararea prejudiciilor, 
inclusiv plata drepturilor de autor şi a sumelor cuvenite pentru opere 
de artă, precum şi pentru luarea oricăror măsuri în scopul prevenirii 
producerii unor pagube iminente, pentru asigurarea reparării 
acestora ori pentru restabilirea dreptului atins 

100 lei 100 lei 

b) pentru recunoaşterea calităţii de inventator, de titular de brevet, a 
drepturilor născute din brevetul de invenţie, din contractele de 
cesiune şi licenţă, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului 

100 lei 100 lei 

c) cererile neevaluabile în bani privitoare la drepturile conferite de 
marcă, desene şi modele industriale 300 lei 300 lei 

Art. 14 (1)Acţiunile, cererile, obiecţiunile, contestaţiile introduse la 
instanţele judecătoreşti în temeiul Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, al 
Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de 
credit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 287/2004, 
cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii nr. 503/2004 
privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea 

200 lei  200 lei  



voluntară în activitatea de asigurări, cu modificările şi completările 
ulterioare 
(2) Cererile de competenţa instanţelor judecătoreşti având ca obiect 
înregistrări în registrul comerţului 

100 lei 100 lei 

Art.15 Acţiuni şi cereri referitoare la raporturile de familie X X 
a) pentru cererea de divorţ întemeiată pe prevederile art. 373 lit. a) 
din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare, denumită în continuare Codul civil 

200 lei 200 lei 

b) pentru cererea de divorţ întemeiată pe prevederile art. 373 lit. b) şi 
c) din Codul Civil 100 lei 100 lei 

c) pentru cererea de divorţ întemeiată pe prevederile art. 373 lit. d) 
din Codul Civil 

50 lei 50 lei 

d) cererea privind acordarea despăgubirilor sau pentru stabilirea 
prestaţiei compensatorii 50 lei 50 lei 

e) pentru cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divorţ şi care 
au ca obiect stabilirea locuinţei copilului, exercitarea autorităţii 
părinteşti, stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere şi 
educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor persoane decât 
părinţii de a avea legături personale cu copilul, locuinţa familiei 

20 lei fiecare cerere 20 lei fiecare cerere 

f) orice altă cerere neevaluabilă în bani, dacă nu sunt scutite, potrivit 
legii, de taxă de timbru 20 lei  20 lei  

Art. 16 cererile introduse de cei vătămaţi în drepturile lor printr-un act 
administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorităţi 
administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept 
recunoscut de lege 

X X 

a) cererile pentru anularea actului sau , după caz, recunoaşterea 
dreptului pretins, precum şi pentru eliberarea unui certificat, a aunei 
adeverinţe sau a oricărui altui înscris 

50 lei 50 lei 

b) cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicită şi repararea 
pagubelor suferite printr-un act administrativ 

 
10%din valoarea pretinsă, dar 

nu mai mult de 300 lei 

 
10%din valoarea pretinsă, dar 

nu mai mult de 300 lei 
Art. 17 Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici şi a 
activităţilor notariale nr. 36/1995 republicată, cu modificările 
ulterioare 

X X 

a) contestaţia împotriva deciziei Colegiului director al Camerei 
Notarilor Publici sau, după caz, a Biroului executiv al Consiliului 
Uniunii Notarilor Publici prin care au fost soluţionate conflictele de 
competenţă dintre notarii publici 

100 lei 100 lei 

b) plângerile împotriva încheierii de respingere a cererii de 
îndeplinirii a unui act notarial 

20 lei 20 lei 

Art. 18 Cereri formulate potrivit Legii 188/200 privind executorii 
judecătoreşti, republicată X X 

a) cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţă între 
birourile executorilor judecătoreşti 

20 lei 20 lei 

b) pângeri împotriva refuzului executorului judecătoresc de a-şi 
îndeplini atribuţiile prevăzute de lege 20 lei 20 lei 

c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a ştampilei 
executorului judecătoresc 

20 lei 20 lei 

Art. 19 Plângerea împotriva procesului verbal de constatare şi 
sancţionare a contravenţiei, precum şi calea de atac împotriva 
hotărârii pronunţate 

20 lei 20 lei 

Art. 20 Acţiunile şi cererile în materie de carte funciară, când nu pun 
în discuţie fondul dreptului  50 lei 50 lei 

Art. 21 Cererea privind înregistrarea asociaţiilor de proprietari, de 
locatari sau mixte şi apelul împotriva încheierii judecătorului-delegat 

20 lei 20 lei 

Art. 22 Cererile adresate Ministerului Justiţiei X X 
a) cereri pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe 
înscrisuri, destinate a fi utilizate în străinătate 10 lei/ fiecare înscris sau copie 10 lei/ fiecare înscris sau copie 

b) cereri pentru autorizarea traducătorilor şi interpreţilor 300 lei 300 lei 
c) cereri în vederea atestării titlului oficial de calificare român de 
consilier juridic şi a experienţei dobândite în România, în vederea 
admiterii şi practicării acesteia în celelalte state membre ale Uniunii 
Europene sau ale Spaţiului Economic European; pentru atestarea 
calificării de traducător şi interpret autorizat, în vederea exercitării 
acesteia în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului 
Economic European ori în Confederaţia Elveţiană; pentru atestarea 
calificării de expert tehnic judiciar în vederea exercitării acesteia în 
statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic 
European ori în Confederaţia Elveţiană 

100 lei 100 lei 

d) cereri adresate Ministerului Justiţiei în vederea recunoaşterii 
calificării profesionale de traducător şi interpret autorizat sau expert 
tehnic judiciar, în condiţiile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea 
diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate 
din România, cu modificările şi completările ulterioare 

100 lei 100 lei 

Art. 23 (1) Cererile pentru exercitarea apelului împotriva hotărârilor 
judecătoreşti 

 
a) 50% din taxa datorată pentru 
cererea sau acţiunea 
neevaluabilă în bani, soluţionată 
de prima instanţă, dar nu mai 
puţin de 20 lei 

 
a) 50% din taxa datorată pentru 
cererea sau acţiunea 
neevaluabilă în bani, soluţionată 
de prima instanţă, dar nu mai 
puţin de 20 lei 



Art. 24 (1) Recursul împotriva hotărârilor judecătoreşti, dacă se 
invocă unul sau mai multe dintre motivele prevăzute la art. 488 alin 
(1) pct. 1-7 din Codul de procedură civilă 

100 lei 100 lei 

Art.25 (1) Cererile pentru exercitarea apelului, sau după caz a 
recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătoreşti X X 

a) încheierea prin care s-a dispus vânzarea bunurilor în acţiunea de 
partaj;  20 lei 20 lei 

b) încheierea de suspendare a judecării cauzei; 20 lei 20 lei 
c) hotărârile de anulare a cererii ca netimbrată, nesemnată sau 
pentru lipsa calităţii de reprezentant. 

20 lei 20 lei 

(2) cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz, recursului 
împotriva  următoarelor hotărâri judecătoreşti 

X 
 

X 
 

a) hotărârile prin care s-a respins cererea ca prematură, 
inadmisibilă, prescrisă sau pentru autoritate de lucru judecat; 50 lei 50 lei 

b) hotărârea prin care s-a luat act de renunţarea la dreptul pretins; 50 lei 50 lei 
c) hotărârea prin care s-a luat act de renunţarea la judecată; 50 lei 50 lei 
d) hotărârea prin care se încuviinţează învoiala părţilor. 
 

50 lei 50 lei 

(3) Cererea pentru exercitarea căii de atac care vizează numai 
considerentele hotărârii  

100 lei 100 lei 

Art. 26 (1) Pentru formularea contestaţiei în anulare 
100 lei 100 lei 

(2) Cererea de revizuire  
100 lei pentru fiecare motiv 

de revizuire invocat 
100 lei pentru fiecare motiv 

de revizuire invocat 

Art. 27 Orice alte acţiuni sau cereri neevaluabile în bani, cu excepţia 
celor scutite de plata taxei judicirae de timbru potrivit legii 20 lei 20 lei 
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                                                                                                                                                          ANEXA NR.8 LA HOTÃRÂREA NR. 
                DIN  

 

 
Indicele de indexare a  taxelor de concesiune pentru anul 2021 

 
 

Indicele de indexare a  taxelor de concesiune aprobat 
pentru anul 2020 HCL 119/19.12.2019 

Lei  
 

Niveluri propuse pentru anul 
2021 indexate cu rata inflatiei 3.8% 

I=1.0460  pentru construirea de locuinţe 
 

I=1.0380  pentru construirea de locuinţe 
 

I=1.0460  pentru construire de garaje 
 

I=1.0380  pentru construire de garaje 
 

I=1.0460  pentru construire de spaţii de producţie şi 
prestări servicii 

I=1.0380  pentru construire de spaţii de producţie şi 
prestări servicii 

I=1.0460 pentru spații comerciale, spații de depozitare, 
sedii administrative, birouri, firme 

 

I=1.0380 pentru spații comerciale, spații de 
depozitare, sedii administrative, birouri, firme 
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      ANEXA NR.9 LA HOTÃRÂREA NR.  
          DIN  

 
 

REGULAMENT  
de stabilire a procedurii de adoptare  a taxelor  s peciale  

şi domeniile în care se pot institui  
 
I. Scopul adopt ării prezentului regulament 
 
 Art. 1 Prezentul Regulament stabileşte cadrul general în care Consiliul Local al 

Orasului Târgu Ocna poate adopta taxe speciale pentru funcţionarea unor servicii publice 
locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice. Taxele speciale se instituie prin 
hotărâri de consiliu distincte, caz în care acestea constituie şi modalitatea administrării 
acestora, sau prin hotărâri de consiliul local prin care se adoptă anual impozitele şi taxele 
locale. 

 
II. Sectoarele de activitate în care se pot institu i taxe speciale  
 
Art.2 Domeniile de activitate în care Consiliul Local poate institui taxe speciale: 
  -    Furnizarea, desfăşurarea, înfiinţarea unor servicii publice  
- Administrarea domeniul public şi privat al Orasului Târgu Ocna 
- Desfăşurarea, finanţarea unor activităţi de utilitate publică 
- Urbanism  
- Acorduri si Autorizaţii pentru a desfăşura o activitate economică şi a altor 

autorizaţii similare  
- Cadastru  
- Copiere şi comunicare documente din arhiva Orasului Târgu Ocna 
- Utilizarea infrastructurii  
- Eliberarea unor acte într-un termen mai scurt decât cel stabilit prin lege 
- Promovarea turismului 
- Prevenirea si stingerea incendiilor 
- Salubrizarea 
- Gospodarirea localitatii 
- Spatii verzi 
- Cultura, sport, agrement, organizare evenimente 
- Invatamant 
- Sanatate 
- Piete, targuri, oboare 
- Desfăşurarea, finanţarea unor activităţi de utilităţi publice 
- Finante publice locale 
- Construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, 

şi a spaţiilor de circulaţie pietonală 
- Deratizarea şi dezinsecţia 
- Organizarea şi exploatarea activităţilor de ecarisaj 
- Protectie civila 
- Prevenirea si stingerea incendiilor, igienizarea subsolurilor inundate 
- Desfasurarea activitatilor de taximetrie 
- Promovarea, intretinerea si exploatarea izvoarelor minerale 
 
 
III. Condi ţii de instituire a taxelor speciale  
 
Art. 3 Taxele speciale se vor institui numai în interesul persoanelor fizice şi juridice 

care se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele speciale 
respective. 

Art. 4 Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din 
acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea 
serviciilor publice locale, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi 
funcţionare ale acestor servicii. 



Art. 5 Taxele speciale vor intra în vigoare numai după ce hotărârile Consiliului 
Local, prin care au fost aprobate vor fi aduse la cunoştinţă publică.  

Art. 6 Condiţiile prevăzute în prezentul titlu trebuie întrunite cumulativ pentru 
instituirea taxelor speciale. 

 
IV. Modalit ăţi de consultare şi ob ţinere a acordului persoanelor fizice şi 

juridice – beneficiare a serviciilor pentru care se  instituie taxe speciale 
 
 Art. 7 Instituţia publică ce doreşte instituirea unei taxe speciale va întocmi un 

anunţ cu privire la elaborarea proiectului de act normativ şi va asigura publicitatea 
acestuia după cum urmează: prin afişare la sediul propriu, într-un spaţiu special amenajat 
accesibil publicului; prin publicarea pe site-ul oficial al Primăriei orasului Târgu Ocna, 
respectiv www.orasul-targuocna.ro; prin transmiterea proiectelor de acte normative către 
toate persoanele ce au solicitat informaţii în acest sens;  

Art. 8 Anunţul referitor la elaborarea proiectului de hotărâre va fi adus la 
cunoştinţa publică cu cel puţin 30 de zile înaintea supunerii spre analiză, avizare şi 
adoptare de către consiliul local; 

Art. 9 Termenul de primire a propunerilor, sugestiilor, opiniilor va fi de 10 zile de la 
aducerea la cunoştinţa publică a anunţului referitor la elaborarea proiectului de hotărâre.  

Art. 10 Autoritatea publică va supune dezbaterii publice proiectul de act normativ, 
prin care se propune instituirea de taxe speciale, dacă acest lucru se solicită în mod 
expres de către persoanele fizice şi juridice, în termen de cel mult 10 zile de la data 
solicitării acestui lucru. 

 Art. 11 Dacă nu se primesc opinii, sugestii, propuneri la proiectele de hotărâri prin 
care se instituie taxe speciale, acestea vor fi supuse dezbaterii Consiliului Local al 
Orasului Tirgu Ocna în forma propusă de iniţiator.  

 
V. Aprobarea de c ătre Consiliul Local a hot ărârilor prin care se instituie 

taxe speciale 
 
Art. 12 Proiectul de hotărâre prin care se instituie taxe speciale va fi supus 

dezbaterii Consiliului Local al Orasului Târgu Ocna cu respectarea întregii proceduri 
prevăzute de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al acestuia.  

Art. 13 Hotărârile prin care se instituie taxe speciale se adoptă prin votul majorităţii 
consilierilor în funcţie şi vor fi aduse la cunoştinţa publică. 

Art. 14 Împotriva acestor hotărâri, persoanele interesate pot face contestaţie în 
termen de 15 zile de la aducerea lor la cunoştinţa publică. După expirarea acestui termen, 
Consiliul Local al Orasului se va întruni cât mai curând posibil şi va delibera asupra 
contestaţiilor primite.  

 
VI. Dispozi ţii finale 
 
Art. 15 Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispoziţiile legale 

în vigoare. 
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Regulament privind modul de aplicare a taxei 
 pentru promovarea turistica a localitatii  

 
 

Taxa pentru promovarea turistica a localitatii se adopta in conformitate cu 
prevederile art.484 din legea 227/2015 privind Codul Fiscal si ale Legii 273/2006 
privind finantele publice locale, care stabilesc domeniile in care consiliile locale pot 
adopta taxe speciale. 

Obiectul regulamentului il reprezinta stabilirea unui cadru reglementat privind 
instituirea unei taxe speciale datorata bugetului local pentru promovarea turistica a 
localitatii. 

 
           Art. 1. Obiectivele instituirii taxei pentru promovarea turistica a localitatii: 
 
- Promovarea obiectivelor turistice din orasul Târgu Ocna, in vederea cresterii 
numarului de turisti; 
- Sustinerea activitatilor si organizarea de evenimente care pot creste numarul 
de turisti din orasul Târgu Ocna; 
- Cresterea calitatii si crearea de noi servicii publice destinate turistilor; 
- Dezvoltarea de proiecte, finantate din fonduri europene direct legate de 
activitatea turistica; 
- Participarea si inscrierea orasului in retele/organizatii/structuri europene sau 
globale care pot creste valoarea turistica a orasului; 
- Imbunatatirea si gestionarea informatiilor de interes turistic de pe cele mai 
importante platforme turistice online; 
- Intretinerea izvoarelor minerale aflate in proprietatea Orasului Târgu Ocna 
pentru care exista licenta de exploatare A.N.R.M; 
 
 Art. 2 Cadrul legal al prezentului regulament este reprezentat de: 
 
� Art. 87, art.129 alin. (2), lit.b) si alin. (4), lit. c) din OUG nr.57/2019, privind 
Codul Administrativ; 
� Art. 20 si art. 30 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale; 
� Art. 484 din legea 227/2015 privind Codul Fiscal; 
� Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala; 
� Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor cu 
modificarile si completarile ulterioare 
   
 Art. 3 Platitorii taxei pentru promovarea turistica a localitatii 
 
              Platitorii taxei pentru promovarea turismului, intretinerea statiunii si 
izvoarelor minerale denumiti in continuare contribuabili sunt structurile de primire 
turistica (hotel, hotel apartament, complex hotelier, motel, bungalou, camping, 
pensiune turistica, pensiune agroturistica si alte asemanatoare), persoanele juridice 
care administrează obiective turistice, baze de agrement, bazine cu apă dulce sau 
sărată. 
 
            Art. 4 Cuantumul si termenele de plata a taxei pentru promovarea turistica a 
localitatii 
 
           Pentru unitatile de cazare (hotel, hotel apartament, complex hotelier, motel, 
bungalow, camping, pensiune turistica, pensiune agroturistica si alte asemanatoare) 
cuantumul taxei este de 1 leu pentru fiecare zi de sejur a turistului, care se incaseaza 
de catre structurile de primire turistica prin intermediul carora se realizeaza cazarea, 
odata cu luarea in evidenta a persoanelor cazate.  



 Structurile de primire turistice prin intermediul carora se realizeaza cazarea au 
obligatia ca in documentele utilizate pentru incasarea tarifelor de cazare sa 
evidentieze distinct taxa pentru promovarea turistica a localitatii incasata. 
  Taxa se datoreaza pentru intreaga perioada de sedere. 
    Taxa va fi inclusa in costul cazarii si nu include TVA. 
     Gestionarea fondurilor incasate se va face astfel:  

    Contribuabilii de la art. 4  vor depune declaratie decont pana la data de 25 
inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a colectat taxa pentru promovarea turistica a 
localitatii. Declaratia, intocmita conform model anexa nr. 9.1.1 la prezentul 
regulament, va fi insotita de urmatoarele documente contabile: 
o Registrul unic de evidență a cazărilor 
 

Pentru persoanele care vizitează obiective turistice și/sau utilizează baze de 
agrement, bazine cu apă dulce sau sărată, cuantumul taxei este de 1 leu/persoană și 
se încasează de către persoanele juridice care administrează aceste tipuri de 
obiective. 
 Persoana juridică care administrează obiective turistice, baze de agrement, 
bazine cu apă dulce sau sărată au obligația de a vărsa taxa colectată la bugetul local 
al unității administrativ-teritoriale în raza căreia este situată aceasta.  
 
             Stabilirea taxei se face pe baza declaratiei decont până pe data de 25 
inclusiv a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa pentru promovarea turistică a 
localității, întocmită conform model anexa nr. 9,1,1 la prezentul regulament și se 
depune la Compartimentul Impozite și Taxe din cadrul primăriei oraș Targu Ocna. 
             La declaratiile de impunere, se vor putea face modificari in timpul anului prin 
declaratii rectificative. Termenul de depunere al declarației rectificative este de 30 de 
zile de la data modificarii situatiei contribuabilului. 
 Declaratia de impunere constituie titlu de creanta in conditiile legii. 
 
    Art. 5. (1) Modelul declarațiilor de impunere este cel prevazut in Anexa 9.1.1 la 
prezentul Regulament. 

 (2) Formularul declaratiei de impunere se distribuie gratuit, la cerere, de catre 
Compartimentul de Impozite si Taxe Locale din cadrul primariei Orasului Târgu Ocna. 

Art. 6. - (1) Contribuabilii au obligatia de a intocmi corect declaratiile de impunere 
in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, inscriind clar, lizibil si complet 
informatiile prevazute de formulare. 
(2) In cazul in care Compartimentul Impozite si Taxe Locale constata erori in 
completarea acesteia va solicita in scris contribuabilului sa se prezinte la sediul sau 
pentru efectuarea corecturilor necesare, stabilind un termen scurt, ori sa le trimita prin 
posta cu confirmare de primire. 
(3) Daca contribuabilul nu s-a prezentat in 15 zile de la termenul stabilit pentru 
efectuarea corecturilor, Compartimentul Impozite si Taxe Locale va stabili din oficiu 
obligatia de plata. 

Art. 7. - (1) Depunerea declaratiiIor prevazute la art. 4 neconform cu realitatea, 
depunerea peste termen, precum si nedepunerea acestora constituie contraventie si 
se sanctioneaza conform Legii 227/2015 privind Codul Fiscal. 

(2) Achitarea amenzii contraventionale nu exonereaza contribuabilul de plata 
taxei stabilite de prezentul Regulament. 

(3) Prevederile prezentului articol se completeaza in mod corespunzator cu 
dispozitiile Ordonantei Guvenului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, 
cu modificarile si completarile ulterioare. 

(4) In cazul nedepunerii declaratiei, obligatia de plata se va stabili din oficiu de 
catre Compartimentul de Impozite si taxe Locale, pe baza oricaror date si informatii 
detinute de acesta (date si informatii rezultate in urma controalelor efectuate la 
debitor sau la alti contribuabili care au legaturi cu debitorul in cauza, din dosarul fiscal 

            Taxa pentru promovarea turistica a localitatii, se încasează de către 
persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea, o dată cu luarea în 
evidenţă a persoanelor cazate. 
            Unitatea de cazare are obligaţia de a vărsa taxa colectată la bugetul local al 
unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia este situată aceasta. 



al debitorului, informatii de la alte autoritati sau institute publice, persoane juridice 
private ori persoane fizice, etc.). 
    Art. 8 Contribuabilii specificati la art. 4 din prezentul regulament  vor include 
taxa in costul noptii de cazare. 
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      ANEXA NR.9.1.1 LA HOTÃRÂREA NR.____ 
          DIN  ______________ 

 
 

Anexa nr.9.1.1 la Regulamentul privind modul de aplicare a taxei 
 pentru promovarea turistica a localitatii  

 
 

Contribuabilul 
.......................................... 
Sediul 
..........................................
.......... 
Codul unic de înregistrare 
............................ 

 Se completează numai în 
situaţia persoanelor 
juridice, caz în care 
semnatarul declaraţiei este 
reprezentatul acesteia. 

Înregistrată sub nr. ....... din 
..... 2021 
La Primaria Orasului Târgu Ocna 

Funcţionar 
public 

..........
......   
s.s. 

 

 
 

DECLARAŢIE-DECONT 

privind sumele încasate reprezentând  
taxa pentru promovarea turistica a localitatii 

 

Subsemnatul ..........................................., identificat prin actul de 
identitate ......., seria ......., nr. ...... şi codul numeric personal 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, domiciliat în ROMÂNIA/ ..............., judeţul 
......................, codul poştal ......., comuna/oraşul/municipiul 
..............................., satul/sectorul .........., str. ......................................, nr. 
....., bl ...., sc. ...., et. ....., ap ...., declar că taxa pentru promovarea turistica 
a localitatii încasată în luna ........20 ...., de către unitatea de 
cazare........................................., situată la adresa ............................................, a 
fost în sumă de ...................... lei şi s-a vărsat la bugetul local cu ordinul de plată 
nr. ....... din data de ......... .. ... în contul nr. ............................... . 

Taxa pentru promovarea turistica a localitatii este in cuantum de 1 leu 
pentru fiecare zi de sejur a turistului, cazaţi în structure de primire turistică 
şi/sau 1 leu de persoană pentru cei care vizitează obiective turistice, baze de 
agreement, bazine cu apă dulce sau sărată. 

Prin semnarea prezentei am luat cunoştinţă că declararea 
necorespunzătoare adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele 
declarate fiind corecte şi complete. 

.................. (data întocmirii declaraţiei) 
 

Reprezentantul legal al societăţii, 
 
                 _________________________________ 
          (nume, prenume, semnătura) 
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      ANEXA NR.9.2 LA HOTÃRÂREA NR. 
          DIN  

 
 

Regulament privind modul de aplicare a taxei 
 pentru aparare civila si P.S.I  

 
 
 

Taxa pentru aparare civila si P.S.I se adopta in conformitate cu prevederile art.484 

din legea 227/2015 privind Codul Fiscal si ale Legii 273/2006 privind finantele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, care stabilesc domeniile in care consiliile 

locale pot adopta taxe speciale. 

Obiectul regulamentului il reprezinta stabilirea unui cadru reglementat privind 

instituirea unei taxe speciale datorata bugetului local pentru aparare civila si P.S.I. 

Taxa specială pentru aparare civila si P.S.I este destinată pentru funcţionarea  

serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, cu scopul apărării împotriva incendiilor în 

interesul persoanelor fizice şi juridice.  

Cuantumul taxei este de 16 lei/an/locuinţă pentru persoane fizice, 32 lei/an pentru 

persoane juridice(I.F., I.I., P.F.A., C.M.I, Experți contabili, Birouri notariale), 53 lei/an 

pentru persoane juridice (S.R.L., SNC, Asociații cooperative), 314 lei/an pentru persoane 

juridice (S.A., R.A.).  

Taxa instituită acoperă cheltuielile privind co-finanţarea funcţionării serviciului 

voluntar pentru situaţii de urgenţă al oraşului Targu Ocna. 

Taxa pentru aparare civila si P.S.I se încasează de la persoanele fizice 

deţinătoare de clădiri si se plateste conform Codului Fiscal care prevede ca impozitul/taxa 

datorata aceluiaşi buget local de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte 

integral până la primul termen de plată. Pentru persoanele juridice deţinătoare de clădiri 

taxa se plateste conform Codului Fiscal  anual, în două rate egale, până la datele de 31 

martie şi 30 septembrie, inclusiv. 

Acordul persoanelor fizice şi juridice se consideră dat ca urmare a necontestării 

hotărârii consiliului local privind taxele speciale, în termen de 15 zile de la afişare. 

Taxa pentru prevenirea şi stingerea incendiilor se încasează într-un cont special, 

destinat funcţionării serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă. 
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ANEXA nr.9.3 la Proiectul de hotarare  

 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Targu Ocna  
Compartiment Stare Civilă  

REGULAMENT 

pentru oficierea căsătoriei în afara sediului Primăriei oraşului Târgu Ocna  

Art.1. 

(1) Căsătoria se încheie de către ofiţerul de stare civilă la sediul Primăriei oraşului 
Târgu Ocna - Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor – Compartiment 
Stare civila dacă cel puţin unul dintre viitorii soţi au domiciliul/reşedinţa în oraşul Târgu 
Ocna . 

 
(2) Sediul Primăriei oraşului Târgu Ocna - Serviciul public comunitar local de 

evidenţă a persoanelor Târgu Ocna se află in str. Trandafirilor, nr. 1. 
 

(3) Ceremoniile ce au obiect oficierea căsătoriilor se organizează după următorul 
program: 

 A) Luni-joi – între orele 10.00-16.00 si vineri între orele 10.00-13.30, cu excepţia 
cazurilor în care acestea sunt declarate sărbători legale sau zile nelucrătoare.  

B) Sâmbătă şi duminică – între orele 10,00-18,00 

Art. 2. 

(1)Prin excepţie de la prevederile art.1.1) şi în conformitate cu prevederile art.24, 
alin.2) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicata, cu 
modificările  şi completarile ulterioare,  căsătoria se poate încheia şi în afara sediului 
Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor, cum ar fi grădinile publice, 
parcurile şi alte locuri în aer liber, la cererea viitorilor soţi, cu aprobarea primarului . Nu 
se oficiază căsătorii în restaurante sau alte locaţii de alimentaţie publică . 

(2) Cererea de oficiere a căsătoriei in afara sediului primariei , potrivit modelului 
prevazut de Anexa 24 din Hotararea Guvernului nr. 64/2011 Metodologie cu privire la 
aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, cu modificări şi completări,  
se depune la Compartimentul Stare civila, cu 30 de zile înainte de data Incheierii 
căsătoriei   şi se  aproba de Primarul oraşului Târgu Ocna . Rezoluţia cererii va fi 
comunicată solicitanţilor in termen de 3 zile. 



 

 

Art.3  

Dosarul de căsătorie  va cuprinde documentele prevăzute de Metodologia din 21 
ianuarie 2011 cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, 
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 64/2011, cu modificări şi completări,  depuse la 
Compartimentul stare civilă cu 10 zile înainte de data încheierii căsătoriei  

Art.4 . 

Intervalul de desfăşurare a căsătoriilor este de maximum 30 de minute, timp 
necesar atât pentru ceremonia de oficiere, pentru servirea invitaţilor , pentru efectuarea de 
şedinţe foto în interiorul clădirii, sau pentru deplasarea până la următoarea locaţie , dacă 
este cazul 

Art.5. 

In conformitate cu prevederile legale în vigoare, Primarul oraşului Târgu Ocna / 
sau ofiterul de stare civila delegat va fi asistat de un funcţionar din cadrul instituţiei, 
desemnat prin act administrativ al primarului  care va asigura transportul documentelor 
necesare incheierii căsătoriei , precum şi alte operaţiuni tehnice pentru oficializarea 
căsătoriei  

Art.6. 

Potrivit prevederilor Anexei 1 din Ordonanta de urgent a Guvernului nr. 57 /2019 
privind Codul administrativ ( art. 4, alin2) nu se percep taxe pentru incheierea casatoriei , 
indiferent de locul unde aceasta are loc 

                    
Art. 7. 

Pe perioada instituirii stării de urgenţă sau a stării de alertă , după caz, participanţii 
la ceremoniile de oficiere a căsătoriilor sunt obligaţi să respecte măsurile instituite de 
autorităţi 
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      ANEXA NR.10 LA HOTÃRÂREA NR. 
          DIN  

 
 

TAXE PENTRU SERVICIILE OFERITE DE  
CENTRUL BALNEAR PARC MAGURA 

 
 

NR. 
CRT. 

DENUMIRE TAXA Aprobat 2020 
HCL NR. 119/19.12.2019 

-Lei- 

Niveluri propuse pentru anul 
2021 indexate cu rata inflatiei 

3.8% 
-Lei- 

1. Taxa acces piscina  
- Adulti – lei/zi/persoana 
- Copii pana la 14 ani 

24 
14 

25 
15 

2. ABONAMENT LUNAR/2 ADULTI  
5 INTRARI + 1 COPIL 

220 228 

3. ABONAMENT LUNAR/ADULT  
5 INTRARI + 1 GRATIS 

90 93 

4. ABONAMENT LUNAR/ADULT +1 COPIL 5 
INTRARI 

140 145 

5. ABONAMENT LUNAR/COPIL  
5 INTRARI 

55 57 

6. TAXA PIERDERE CHEIE ACCES DULAP 
DE DEPOZITARE 

15 16 

7. Taxa acces în incinta  bazei  turistice pentru organizarea cursurilor de inot în grupe de până la 10 persoane, cu instructori autorizaţi pe 
bază de contract încheiat.Suprafata pusa la dispozitie 

- Culoar piscina 2m x 14m (bazinul 
mare) lei/ora 

15 16 

8. Taxa servicii cu caracter special       
(organizarea reuniunilor, petrecerilor în aer liber) 
-lei/ora 

 
125 

 
130 

9. Taxa  alte activităţi 
(sportive si de agrement) – lei/ora 

 
15 

16 
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