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ANEXA nr. 1 la HCL
Gohor nr. /27.11.2021

TABLOUL PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE STABILITE
PENTRU ANUL 2021
I.
Impozitul pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice
Art.457- alin. (2)Tipul cladirii
Valoarea impozabilă –
lei/m.p.
Cu instalaţii
de apă,
canalizare,
electrice sau
încălzire
Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori
A. din caramida arsa sau din alte materiale rezultate in
urma unui tratament termic si/sau chimic
Cladire cu peretii exteriori din lemn, din piatra naturala,
din caramida nearsa, din valatuci, sau din orice alte
materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic.
C. Cladire - anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti
exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale
rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic.
D. Cladire - anexa cu peretii exteriori din lemn, din piatra
naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice
alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau
chimic.

Fără instalaţii
de apă,
canalizare,
electrice sau
încălzire

1.046

628

314

209

209

183

131

78

75% din suma
care s-ar
aplica
clădirii

75% din suma
care s-ar aplica
clădirii

50% din suma
care s-ar
aplica
cladirii

50% din suma
care s-ar aplica
cladirii

B.

E.

F.

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

Coeficientul de corecţie pentru determinarea valorii impozabile la cladiri corespunzator:

•

- ZONA A, RANGUL IV- Gohor
1,10
- ZONA A, RANGUL V- Ireasca,
Nărteşti, Berheci şi Poşta
1,05
II.
Calculul impozitului/taxei pe teren
Art. 465, alin (2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul
agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se
stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma
corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

Zona în cadrul
localităţii

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2021

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi
- lei/ha IV
V
A
744
595
• Art. 465, alin. (3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul
agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa
pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma
corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de
corecţie corespunzător prevăzut la alin. (5).
• Art.465 alin.(4)
Nr.
Zona
NIVELURILE APLICABILE IN
crt.
Categoria de folosinţă
ANUL FISCAL 2021 – lei/ha
ZONA A
1.
Teren arabil
29
2.
Păşune
22
3.
Fâneaţă
22
4.
Vie
48
5.
Livadă
55
6.
Padure sau alt teren cu vegetatie forestieră
29
7.
Teren cu ape
16
8.
Drumuri şi cai ferate
0
9.
Neproductiv
0
• Art 465, alin (5)
Coeficientul de corecţie pentru determinarea impozitului pe teren:
- rangul IV,
1,10
- rangul V,
1,00
• Art 465, alin (7) 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 prevăzut la art. 457 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

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

Categoria de folosinţă
Teren cu construcţii
Arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie pe rod, alta decat cea prevazută la nr. crt.5.1.
Vie pâna la intrarea pe rod
Livada pe rod, alta decat cea prevăzută la nr.crt.6.1.
Livada până la intrarea pe rod
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui
prevazut la nr.crt.7.1.
Padure în varsta de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie
Teren cu apă, altul decat cel cu amenajări piscicole
Teren cu amenajări piscicole
Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

Impozit
(lei)
23
44
21
21
50
0
50
0
13
0
2
27
0
0

ZONA A cuprinde suprafeţele de teren în extravilan din : T 46, P 596 ; T 33, P 460 ; T
48, P 600 ; T 68, P 967 ; T 77/1 , P 1053/3 ;
ZONA B cuprinde suprafeţele de teren în extravilan din : T 17/3, P 201/5 ; T 30/1, P –
451/1 ; T 54, P 688/1 ; T 67/1, P 959/1 ;
ZONA C cuprinde suprafeţele de teren în extravilan din : T9/1, P 113/1 ; T 36, P 480 ;
T 52/2, P 809 ; T 63/1, P 946/1 ;
ZONA D cuprinde suprafeţele de teren în extravilan din celelalte tarlale şi parcele, care
nu sunt enumerate mai sus.
Coeficientul de corecţie pentru determinarea impozitului
corespunzător :
- zona A, rangul IV – Gohor - 1,10
- zona A, rangul V – Ireasca, Nărteşti, Berheci, Poşta – 1,05
- zona B, rangul IV – Gohor - 1,05
- zona B, rangul V – Ireasca, Nărteşti, Berheci, Poşta – 1,00
- zona C, rangul IV – Gohor – 1,00
- zona C, rangul V – Ireasca, Nărteşti, Berheci, Poşta – 0,95
- zona D, rangul IV – Gohor – 0,95
- zona D, rangul V – Ireasca, Nărteşti, Berheci, Poşta – 0,90
III.
Impozitul pe mijloacele de transport

din

Art.470 alin.(2) – Mijloace de transport cu tracţiune mecanică
Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

Nivelurile aplicabile în anul
fiscal 2021
Lei/ cm³ sau fracţiune din
acesta

extravilan,

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm³ sau fracţiune din aceasta)
1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme
cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm³, inclusiv
2. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme
cu capacitatea cilindrică de peste la 1.600 cm³
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1.601
cm3 si 2.000 cm³ inclusiv
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001
cm3 si 2.600 cm³ inclusiv
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601
cm3 si 3.000 cm³ inclusiv
6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001
cm³
7. Autobuze, autocare, microbuze
8. Alte autovehicule cu tracţiune mecanică cu masa
totală maximă autorizată de pana la 12 tone, inclusiv
9. Tractoare înmatriculate
II. Vehicule înregistrate
1. Vehicule cu capacitate cilindrică :
1.1 Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica
<4.800 cm³
1.2 Vehicule înregistrare cu capacitate cilindrică
>4.800 cm³
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

8
9

19
75
151
303
25
31
19
lei/200 cm³
3
5
105 lei/an

Art. 470 alin(5) Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă
autorizată egală sau mai mare de 12 tone
Numarul de axe şi greutatea
Impozitul
brută încarcata maximă
(lei/an)
admisă
Ax(e) motor(oare) cu
Alte sisteme de
sistem de suspensie
suspensie pentru axele
pneumatică sau
motoare
echivalentele
recunoscute
I.

doua axe

1.

Masa de cel puţin 12 tone,
dar mai mică de 13 tone
Masa de cel puţin 13 tone,
dar mai mică de 14 tone
Masa de cel puţin 14 tone,
dar mai mică de 15 tone

2.
3.

0

149

149

413

413

581

Masa de cel puţin 15 tone,
dar mai mică de 18 tone
Masa de cel puţin 18 tone
3 axe

581

1315

581

1315

Masa de cel puţin 15 tone,
dar mai mică de 17 tone
2. Masa de cel puţin 17 tone,
dar mai mică de 19 tone
3. Masa de cel puţin 19 tone,
dar mai mică de 21 tone
4. Masa de cel puţin 21 tone,
dar mai mică de 23 tone
5. Masa de cel puţin 23 tone,
dar mai mică de 25 tone
6. Masa de cel puţin 25 tone,
dar mai mică de 26 tone
7. Masa de cel puţin 26 tone
III 4 axe

149

259

259

532

532

691

691

1066

1066

1656

1066

1656

1066

1656

691

701

701

1094

1094

1737

1737

2577

1737

2577

1737

2577

4.
5
II.
1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Masa de cel puţin 23 tone,
dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone,
dar mai mică de 27 tone
Masa de cel puţin 27 tone,
dar mai mică de 29 tone
Masa de cel puţin 29 tone,
dar mai mică de 31 tone
Masa de cel puţin 31 tone,
dar mai mică de 32 tone
Masa de cel puţin 32 tone

Art. 470, alin.(6) Combinaţii de autovehicule, autovehicule articulate sau trenuri rutiere, de
transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone.
Numarul de axe si greutatea bruta
Nivelurile aplicabile in anul fiscal 2021–
incarcata maxima admisa
impozitul, lei/an
Ax(e) motor(oare) cu
Alte sisteme de
sistem de suspensie
suspensie pentru axele
pneumatica sau
motoare
echivalentele
recunoscute
I. 2+1 axe
1.Masa de cel putin 12 to, dar
mai mica de 14 to
2.Masa de cel putin 14 to, dar
mai mica de 16 to

0

0

0

0

3.Masa de cel putin 16 to, dar
mai mica de 18 to
4.Masa de cel putin 18 to, dar
mai mica de 20 to
5.Masa de cel putin 20 to, dar
mai mica de 22 to
6.Masa de cel putin 22 to, dar
mai mica de 23 to
7. Masa de cel putin 23 to, dar
mai mica de 25 to
8. Masa de cel putin 25 tone,
dar mai mica de 28 de tone
9. Masa de cel putin 28 tone
II. 2+2 axe
1. Masa de cel putin 23 to,
dar mai mica de 25 to
2. Masa de cel putin 25 to,
dar mai mica de 26 to
3. Masa de cel putin 26 to,
dar mai mica de 28 to
4. Masa de cel putin 28 to,
dar mai mica de 29 to
5. Masa de cel putin 29 to,
dar mai mica de 31 to
6. Masa de cel putin 31 to,
dar mai mica de 33 to
7. Masa de cel putin 33 to,
dar mai mica de 36 to
8. Masa de cel putin 36 to,
dar mai mica de 38 to.
9. Masa de cel putin 38 tone
III. 2+3 axe
1. Masa de cel putin 36 to,
dar mai mica de 38 to
2. Masa de cel putin 38 to,
dar mai mica de 40 de to.
3. Masa de cel putin 40 tone
IV. 3+2 axe
1. Masa de cel putin 36 to,
dar mai mica de 38 to
2. Masa de cel putin 38 to,
dar mai mica de 40 to
3. Masa de cel putin 40 to,
dar mai mica de 44 tone

0

67

67

154

154

360

360

465

465

840

840

1473

840

1473

144

336

336

552

552

811

811

979

979

1608

1608

2231

2231

3388

2231

3388

2231

3388

1776

2472

2472

3359

2472

3359

1569

2179

2179

3014

3014

4458

4. Masa de cel putin 44 tone
V. 3+3 axe
1. Masa de cel putin 36 to,
dar mai mica de 38 to
2. Masa de cel putin 38 to,
dar mai mica de 40 to
3. Masa de cel putin 40 de
tone, dar mai mica de 44 to.
4. Masa de cel putin 44 tone

3014

4458

892

1079

1079

1613

1613

2567

1613

2567

Art.470, alin(7)- Remorci, semiremorci sau rulote
Masa totală maximă autorizată

a) pana la o tonă inclusiv
b) peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
c) peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d) peste 5 tone

Nivelurile aplicabile în anul fiscal
2021
Impozit - lei 9
36
54
67

Art. 470, alin.(8) Mijloace de transport pe apă
1. Luntre, barci fara motor, folosite pentru
pescuit si uz personal
22
2. Bărci fara motor, folosite în alte scopuri
59
3. Bărci cu motor
220
IV. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor
Art. 474, alin.(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de
urbanism
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism
1.1. In mediul rural:
a) pana la 150 m.p. inclusiv
b) intre 151 si 250 m.p. inclusiv
c) intre 251 si 500 m.p. inclusiv
d) intre 501 si 750 m.p. inclusiv
e) intre 751 si 1000 m.p. inclusiv
f) peste 1000 m.p.

Nivelurile aplicabile
în anul fiscal 2021
- lei -

3
4
5
6
7
7 + 0,005 lei/m²
pentru fiecare mp care
depăşeşte 1.000 m².
Art. 474 alin.(10) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje
7
sau excavări necesare lucrărilor de cercetare şi prospectare a
pentru fiecare m²
terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor
afectat
privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte
excavări

Art. 474 alin.(7) Taxa pentru autorizarea amplasării de
7
chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere,
pentru fiecare m² de
corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi
suprafata ocupata de
în spaţiile publice
construcţie
Art.474 alin.(15) – Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii
14
privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice pentru fiecare racord
de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi
televiziune prin cablu
Art.474 alin.(4) – Taxa pentru avizarea certificatului de
10
urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea
teritoriului, de catre primari sau de structurile de
specialitate din cadrul consiliului judeten
Art. 475 alin. (1)- Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor
21
sanitare de funcţionare
Art. 475 alin. (2) Taxa pentru eliberarea atestatului de
63
producător
Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a
produselor din sectorul agricol
16
Art. 475 alin. (3) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a
418 lei- pentru o
autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor persoanelor a
suprafaţă de până la
căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 500 m.p., inclusiv
Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a
628 lei - pentru o
băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive,
suprafaţă mai mare de
potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională 500 m.p.;
CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului
Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea
Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN
V.
Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
Art.478 alin.(2) Taxa pentru afişaj în scop de
Nivelurile aplicabile
reclamă şi publicitate
în anul fiscal 2021
- lei/m² sau fracţiune de m²a) în cazul unui afişaj situat în locul în care
31
persoana derulează o activitate economică
b) în cazul oricarui alt panou, afişaj sau structură de
afişaj pentru reclamă şi publicitate
22
VI. Alte taxe locale
Art.486, alin. (1)Taxa zilnică pentru utilizarea
temporară a locurilor publice
Art. 486, alin. (2) Taxa zilnică pentru
deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi
utilajelor destinate obţinerii de venituri care
folosesc infrastructura publică locală
VII. Sancţiuni şi amenzi –persoane fizice
Art. 493, alin.(3)

14 lei/zi
14 lei/zi

Limite
minime
maxime 2021

şi

Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a)
iar cea de la lit.b)

73 lei - 292 lei
292 lei – 728 lei

Art. 493, alin.(4)
Încălcarea normelor tehnice privind tiparirea, înregistrarea, vînzarea, evidenţa şi gestionarea, dupa caz, a 340 lei – 1651 lei
abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole
constituie contravenţie şi se sanctionează cu amendă
VIII. Sancţiuni şi amenzi –persoane juridice
Art. 493, alin (5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime
ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%.
Art. 493, alin.(3)
Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a)
iar cea de la lit.b)

Limite
minime
maxime 2021
293 lei - 1167 lei
1167 lei – 2912 lei

şi

Art. 493, alin.(4)
Încălcarea normelor tehnice privind tiparirea, înregistrarea, vînzarea, evidenţa şi gestionarea, dupa caz, a 1360 lei – 6602 lei
abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole
constituie contravenţie şi se sanctionează cu amendă
IX. Cote de impozitare
b) cota prevăzută la art. 457 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru
clădirile rezidenţiale şi clădirile - anexă în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la 0,1 %;
c) cota prevăzută la art. 458 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru
clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la 1 %;
d) cota prevăzută la art. 458 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru
clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul
agricol), se stabileşte la 0,4 %;
e) cota prevăzută la art. 458 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru
clădirile nerezidenţiale în care valoarea clădirii nu poate fi fi calculată conform prevederilor art.
458 alin. (1) în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la 2 %;
f) cota prevăzută la art. 460 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa
pentru clădirile rezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la 0,2 %;
g) cota prevăzută la art. 460 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa
pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la 1,3 %;
h) cota prevăzută la art. 460 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxă
pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate
pentru activităţi din domeniul agricol), se stabileşte la 0,4 %;

i) cota prevăzută la art. 470 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 (pentru mijloacele de transport
hibride), se stabileşte la 50 %;
j) cota prevăzută la art. 474 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 (taxa pentru prelungirea
certificatului de urbanism), se stabileşte la 30 %;
k) cota prevăzută la art. 474 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 (taxa pentru eliberarea unei
autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau o clădire - anexă), se stabileşte la 0,5%
din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii;
l) cota prevăzută la art. 474 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizaţiei
de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la lit.l), se stabileşte la 1% din
valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii;
m) cota prevăzută la art. 474 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 (taxa pentru prelungirea
autorizaţiei de construire), se stabileşte la 30 %;
n) cota prevăzută la art. 474 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizaţiei
de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii), se stabileşte la 0,1 %;
o) cota prevăzută la art. 474 alin. (13) din Legea nr. 227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizaţiei
de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri), se stabileşte la 2 % din
valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii;
p) cota prevăzută la art. 477 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 (taxa pentru serviciile de reclamă şi
publicitate), se stabileşte la 2%;
q) cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit.a) din Legea nr. 227/2015 (impozitul 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), se stabileşte la 1 %;
r) cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit.b) din Legea nr. 227/2015 (impozitul în cazul oricărei
alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit.t) ), se stabileşte la 3 %;

Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează,
Secretar general,
Adriana Iulia ONICA

