
ROMANAI 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 

HOTARARE  

Nr. 65/16.12.2021 

privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum şi a altor taxe locale 

pentru anul 2022 

 

        Consiliul Local Helegiu, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara in data 

de16.12.2021; 

              Avand în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

  -Art.7din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația 

publica ,modificata și completata; 

-  Art. 5 alin.(1) lit. a) și alin.(2) , art. 16 alin. (2) si art. 20 alin (1) lit b, art.27 

,art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale; 

- Art.1,art.2 alin.(1),lit.h) precum si cele ale  titlului  IX din  Legea nr.227/ 2015 

privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;  OG nr. 2/2001 

privind regimul juridic al contraventiilor cu modificarile si completarile 

ulterioare; prevederile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila ;  

Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală , cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

-O.U.G nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru,cu modificările și 

completările ulterioare. 

- Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. 

-Ordinului nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.   

Luand in considerare: 
- HCL nr.55/2020, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 

fiscal 2021. 

 -Referatul de aprobare a primarului comunei, inregistrat sub nr. 

8499/01.11.2021 în calitatea sa de initiator prin care se sustine necesitatea și 

oportunitatea, legalitatea și urgența adoptării unei hotărâri  cu privire la 

aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum şi a altor taxe locale care 

constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2022  ;  

 - Raportul biroului Financiar Contabilitate, Taxe si Impozite, Recuperare 

Creante  sub nr. 8500/01.11.2021 ; 

-Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Helegiu 

nr. 37/15.12.2021; 

   In temeiul prevederilor  art. 129 alin. 2 lit. b, coroborate cu  alin. 4, lit. c, art. 

139 alin.(3), lit. (c), art. 196 alin (1)lit (a) ,art.136 alin (1),alin(2), alin.(8), 

art.154 alin.(1), art.243 alin.(1),lit.a) din Ordonanta de Urgenta  nr. 57/2019, 

privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare 



 

HOTARASTE: 

 

Art.1.(1) Se aproba impozitele şi taxele locale, precum şi taxele speciale 

,indexate cu rata inflatiei , valabile pentru anul 2022, conform  prezentei 

hotărâri. 

 (2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și 

taxelor locale , taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează, după 

caz, sunt prevăzute în Anexa nr.1-8  care fac parte integrantă din prezenta 

hotărare. 

 Art.2.(1) Impozitul anual pe clădiri, impozitul pe teren și impozitul pe 

mijloacele  de transport   sunt creanțe fiscale anuale, care se plătesc în două rate 

egale , până la 31 martie , respectiv 30 septembrie inclusiv. 

(2) Impozitul anual pe clădiri , teren și mijloace de transport  , datorat bugetului 

local de către contribuabilii persoane fizice și /sau juridice , în cuantum de până 

la 50 lei inclusiv,  fiecare, se plătește integral până la primul termen de plată.  

 Art.3.Se stabileste acordarea unei bonificaţii de 10% pentru plata cu anticipaţie 

a impozitului pe clădiri,a impozitului pe teren şi a impozitului pe  mijloacele de 

transport datorate pentru întregul an, de către persoanele fizice până la data de 

31.03. 2022. 

Art.4.(1) Creanțele fiscale restante, aflate în sold la data de 31 decembrie a 

anului , mai mici de 40 lei, inclusiv, se anulează, conform art.266 alin.(5) din 

Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.  

(2) Plafonul se aplică totalului creanțelor fiscale datorate și neachitate de către 

debitori. 

Art.6.Hotărârea va intra în vigoare începând cu data de  1 ianuarie 2022. 

Art.7- Biroul Financiar Contabilitate Taxe si Impozite a Comunei Helegiu va 

asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotariri; 

Art.8-  Prezenta se comunica Prefectului Judetului Bacau in vederea exercitarii 

controlului de legalitate si Biroului Financiar Contabilitate Taxe si Impozite a 

Comunei Helegiu pentru luare la cunostiinta si conformare. 

 

Presedinte de sedinta 

Macovei Mihaela 

         Contrasemneaza, 

Secretar general al comunei 

Mariana Spiridon 

 

 

 

 

 

 

Adoptata  cu: 

 voturi « pentru » 

 voturi « impotriva » 

 voturi « abtineri » 
 

consilieri prezenti 

15 consilieri validati 



ANEXA NR.1 

 

I.CALCULUL IMPOZITULUI/TAXEI  PE CLĂDIRI 

 

1. CLADIRI REZIDENTIALE AFLATE IN PROPRIETATEA 

PERSOANELOR FIZICE 

 

  1) In  cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădirile rezidentiale si cladirile-

anexa, se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,08%-0,2% la 

valoarea impozabilă a clădirii. Pentru anul 2022 cota de impozitare propusa este 

de 0,1%. 

 2) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea 

suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimate în metri pătraţi, cu 

valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabelul urmator: 

 

Valorile impozabile pe metru patrat  de suprafata construita desfasurata la cladiri, 

in cazul persoanelor fizice 

TIPUL 

CLĂDIRII 

Niveluri aplicabile pentrul 

2021 conform HCL 55/2020 

Niveluri propuse pentrul anul 

fiscal 2022 

 

Valoare impozabila  

lei/mp 

Valoare impozabila 

lei/mp 

 Clădire cu 

instalaţie 

electrică,de 

apă,de 

canalizare şi de 

încălzire 

(cond.cumulative) 

Clădire 

fără 

instalaţie 

electrică,de 

apă, de 

canalizare 

şi de 

încălzire 

 

Clădire cu 

instalaţie 

electrică,de 

apă,de 

canalizare şi de 

încălzire 

(cond.cumulative) 

valoare indexata 

cu indice de 

inflatie 

Clădire 

fără 

instalaţie 

electrică,de 

apă, de 

canalizare 

şi de 

încălzire 

valoare 

indexata cu 

indice de 

inflatie 

0 1 2 3 4 

A. Clădire cu 

cadre din beton 

armat sau cu 

pereţi exteriori 

din cărămidă 

arsă sau din 

orice alte 

materiale 

1100 660 1129 677 



rezultate în 

urma unui 

tratament termic 

şi/sau chimic 

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 

330 220 339 226 

C. Clădire-

anexă cu cadre 

din beton armat 

sau cu pereţi 

exteriori din 

cărămidă arsa 

sau din orice 

alte materiale 

rezultate în 

urma unui 

tratament termic 

şi/sau chimic 

220 192 226 197 

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 

138 82 142 84 

E. În cazul 

contribuabilului 

75% din suma 

care s-ar aplica 

75% din 

suma care 

75% din suma 

care s-ar aplica 

75% din 

suma care 



care deţine la 

aceeaşi adresă 

încăperi 

amplasate la 

subsol, la 

demisol şi/sau 

mansardă, 

utilizate ca 

locuinţă, în 

oricare dintre 

tipurile de 

clădiri 

prevăzute la 

lit.A-D 

clădirii s-ar aplica 

clădirii 

clădirii s-ar aplica 

clădirii 

F. În cazul 

contribuabilului 

care deţine la 

aceeaşi adresă 

încăperi 

amplasate la 

subsol, la 

demisol şi/sau 

la mansardă, 

utilizate în alte 

scopuri decât 

cel de locuinţă, 

în oricare dintre 

tipurile de 

clădiri 

prevăzute la 

lit.A-D 

50% din suma 

care s-ar aplica 

clădirii 

50% din 

suma care  

s-ar aplica 

clădirii 

50% din suma 

care  

s-ar aplica clădirii 

50% din 

suma care  

s-ar aplica 

clădirii 

Zona în 

cadrul 

localităţii 

Rangul localitatii 

           

IV                   

         V 

   

A 1,10 1,05 

Comuna 

NR. 

CRT. 

SAT ZONA RANGUL 

1 HELEGIU A IV 

2 DELENI A V 



3 DRAGUGESTI A V 

4 BRATILA A V 

 

 

 

 

Presedinte de sedinta                                                                Contrasemneaza, 

Macovei Mihaela                                                     Secretar general al comunei

      Mariana Spiridon 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   ANEXA NR. 2 

 

      II.CALCULUL IMPOZITULUI/TAXEI PE CLADIRILE DETINUTE DE 

PERSOANELE  JURIDICE 

 

1) Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele 

juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse 

intre 0,08-0,2% asupra valorii impozabile a cladirii. Pentru anul 2022  cota de 

impozit propusa este de 0,2%. 

2) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele 

juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse 

intre 0,2-1,3% asupra valorii impozabile a cladirii. Pentru anul 2022  cota de 

impozit propusa este de 1,1% 

3) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor juridice, 

utilizate pentru activitati in domeniul agricol, impozitul pe cladiri se calculeaza 

prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii; 

4) In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor 

juridice impozitul se  

determina prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop 

rezidential conform alin. 1) cu impozitul calculat pentru suprafata folosita in 

scop nerezidential conform alin.2) sau 3). 

5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri, valoarea impozabila a cladirilor 

aflate in proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a 

anului anterior celui pentru care se datoreaza impozitul/taxa si poate fi: 

     a) ultima valoare impozabila inregistrata in evidentele organului fiscal; 

     b) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator 

autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare 

la data evaluarii; 

     c) valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite 

in cursul anului fiscal anterior; 

     d) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de 

proprietate, in cazul cladirilor dobandite in cursul anului fiscal anterior; 

     e) in cazul cladirilor care sunt finantate in baza unui contract de leasing 

financiar, valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator 

autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare 

la data evaluarii; 

     f) in cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, valoarea inscrisa 

in contabilitatea proprietarului cladirii si comunicata concesionarului, 

locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz. 

6) Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la 5 ani pe baza unui 

raport de evaluare a cladirii intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu 



standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii depus la 

organul fiscal pana la primul termen de plata din anul de referinta. 

7)Prevederile alin 6) nu se aplica in cazul cladirilor care apartin persoanelor fata 

de care a fost pronuntata o hotarare definitiva de declansare a procedurii 

falimentului. 

7.1) Prevederile alin. 6) nu se aplica in cazul cladirilor care sunt scutite de plata 

impozitului/taxei pe cladiri potrivit art. 456 alin 1). 

8) In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila a 

cladirii in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta cota impozitului/taxei pe 

cladiri este 5%. 

9) In cazul in care proprietarul cladirii pentru care se datoreaza taxa pe cladiri nu 

a actualizat valoarea impozabila in ultimii 5 ani anterioari anului de referinta 

diferenta de taxa fata de cea stabilita conform alin. 1) sau 2) dupa caz va fi 

datorata de proprietarul cladirii. 

 

Presedinte de sedinta                                                                Contrasemneaza, 

Macovei Mihaela                                                     Secretar general al comunei

      Mariana Spiridon 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            ANEXA NR. 3 

 

III. IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN 

 

   1) Impozitul pe teren se stabileşte luând în calcul numărul de metri pătraţi de 

teren, rangul localităţii în care este amplasat terenul şi zona şi/sau categoria de 

folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local. 

  2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, inregistrat in registrul agricol la 

categoria de folosinta  terenuri cu constructii impozitul/taxa pe teren se 

stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma 

corespunzătoare prevăzută în următorul tabel: 

       -lei/ha- 

Zona în 

cadrul 

localităţii 

Niveluri 

aplicabile 

pentru 2021  

conform HCL 

55/2020 

Niveluri 

aplicabile pentru  

2021 conform 

HCL 55/2020 

Niveluri 

propuse 

pentrul anul 

fiscal 2022  

Niveluri 

propuse 

pentrul anul 

fiscal 2022 

Nivelurile 

impozitului, 

pe rangul 

localităţii IV 

 

Nivelurile 

impozitului, pe 

rangul localităţii 

V 

 

Nivelurile 

impozitului, pe 

rangul 

localităţii IV 

 

Nivelurile 

impozitului, pe 

rangul 

localităţii V 

 

A 990 793 1016 814 

          

   3).In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la 

alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe 

teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu 

suma corespunzătoare prevăzută in tabelul de la alin(4) iar acest rezultat se 

înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin.(5). 

  4) Pentru stabilirea impozitului pe teren, potrivit alin.(3), se folosesc sumele 

din tabelul următor, exprimate in lei pe hectar: 

Nr.crt. Zona/categoria de 

folosinţă 

Nivelurile 

aplicabile in 

anul 2021 

conform 

HCL 55/2020 

Niveluri 

propuse  

pentru anul 

fiscal 2022 

lei/ha lei/ha 

A A 

1. Teren arabil 30 31 

2. Păşune 23 24 

3. Fâneaţă 23 24 



4. Vie 51 52 

5. Livadă 58 60 

6. Pădure sau alt teren cu 

vegetaţie foretieră 

30 31 

7. Teren cu ape 17 17 

8. Drumuri şi căi ferate 0 0 

9. Teren neproductiv 0 0 

 

5) Suma stabilită conform alin.(4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie 

corespunzător prevăzut în următorul tabel: 

Rangul localităţii Coeficientul de 

corecţie 

IV 1,10 

V 1,00 

   

  În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin 

înmulţirea suprafeţei terenului exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare 

prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător 

alin.(6):      

Nr.crt. Zona/categoria de 

folosinţă 

Nivelurile 

aplicabile in 

anul 2021 

conform HCL 

55/2020 

lei/ha  

Impozit        

propus pentru 

anul fiscal 

2022 

 

 

Lei/ha 

    

1 Teren cu construcţii 33 34 

2 Arabil 55 56 

3 Păşune  30 31 

4 Fâneaţă  30 31 

5 Vie pe rod, alta 

decât cea prevăzută 

la nr.crt.5.1. 

 61 63 

5.1 Vie până la intrarea 

pe rod 

0 0 

6 Livadă pe rod, alta 

decât cea prevăzută 

la nr.crt.6.1. 

62 64 

6.1 Livadă până la 

intrarea pe rod 

0 0 

7 Pădure sau alt teren 18 18 



cu vegetaţie 

forestieră, cu 

excepţia celui 

prevăzut la 

nr.crt.7.1 

7.1 Pădure în vârstă de 

până la 20 de ani şi 

pădure cu rol de 

protecţie 

0 0 

8 Teren cu apă, altul 

decât cel cu 

amenajări piscicole 

6 6 

8.1 Teren cu amenajări 

piscicole 

37 38 

9 Drumuri şi căi 

ferate 

0 0 

10 Teren neproductiv 0 0     

 

Presedinte de sedinta                                                                Contrasemneaza, 

Macovei Mihaela                                                     Secretar general al comunei

      Mariana Spiridon 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        ANEXA NR. 4 

 

IV. IMPOZITUL PE  MIJLOACELE DE TRANSPORT 

 

  1) Impozitul  pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de tipul 

mijlocului de transport, conform celor prevazute in prezentul capitol. 

  2) In cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de 

transport se calculeaza in in functie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin 

înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm sau fracţiune din aceasta cu suma 

corespunzătoare din tabelul următor: 

Mijloace de transport cu 

tractiune mecanica 

Niveluri aplicabile in  anul 

2021 conform HCL 55/2020   

Nivel propus pentru 

anul fiscal  2022 

  Valoarea impozitului  

-lei/ 200 cm
3
 sau fracţiune din 

aceasta 

Valoarea 

impozitului 

lei/ 200 cm
3
sau 

fracţiune din aceasta 

1. Motociclete, tricicluri, 

cvadricicluri si autoturisme 

cu capacitatea cilindrică de 

până la 1600 cm
3
, inclusiv 

8 8 

2. Motociclete, tricicluri si 

cvadricicluri cu capacitatea 

cilindrica de peste 1600 cm
3
 

9 9 

3. Autoturisme cu capacitatea 

cilindrică între 1601 cm
3
 şi 

2000 cm
3
 inclusiv 

20 21 

3. Autoturisme cu capacitatea 

cilindrică între 2001 cm
3
 şi 

2600 cm
3
 inclusiv 

79 81 

4. Autoturisme cu capacitatea 

cilindrică între 2601 cm
3
 şi 

3000 cm
3
 inclusiv 

159 163 

5. Autoturisme cu capacitatea 

cilindrică de peste 3001 cm
3
 

320 328 

6. Autobuze, autocare, 

microbuze 

26 27 

7. Alte vehicule cu tractiune 

mecanica cu masa totală 

maximă autorizată de până la 

12 tone, inclusiv 

32 33 

8. Tractoare înmatriculate 19 19 

II. Vehicule inregistrate Niveluri 

aplicabile in 

Nivel 

propuse 



anul  2021 

conform 

HCL 

55/2020 

lei /200 cm
3
 

pentru anul 

fiscal 2022 

 

lei /200 

cm
3
 

1. Vehicule cu capacitate cilíndrica    

1.1. Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica 

<4800 cmc 

4  4 

1.2. Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 

4800 cmc 

6  6 

2. Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata 55 56 

  3) In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu mínimum 

50%, conform hotararii consiliului local. 

    4) În cazul unui ataş, taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru 

motocicletele respective. 

    5) În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală maximă 

autorizată egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe  mijloacele de transport 

este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

  

 

Numarul de axe si greutatea 

bruta incarcata maxima 

admisa 

Niveluri propuse pentru 

anul fiscal 2022  

 

lei/an 

 

Axe 

motor(oare) 

cu sistem  

de 

suspensie 

pneumatica 

sau 

echivalente

le 

recunoscute 

Alte 

sisteme de 

suspensie 

pentru 

axele 

motoare 

I.  doua axe 1 2 

 1 Masa de cel putin 12 tone, 

dar mai mica de 13 tone 

0 142 

 2 Masa de cel putin 13 tone, 

dar mai mica de 14 tone 

142 395 

 3 Masa de cel putin 14 tone, 

dar mai mica de 15 tone 

395 555 

 4 Masa de cel putin 15 tone, 

dar mai mica de 18 tone 

555 1257 



 5 Masa de cel putin 18 tone 555 1257 

II.  3 axe   

 1 Masa de cel  putin 15 tone, 

dar mai mica de 17 tone 

142 248 

 2 Masa de cel putin 17  tone, 

dar mai mica de 19 tone 

248 509 

 3 Masa de cel putin 19 tone, 

dar mai mica de 21 de tone 

5309 661 

 4 Masa de cel putin 21 de 

tone, dar mai mica de 23 

de tone 

661 1019 

 5 Masa de cel putin 23 de 

tone, dar mai mica de 25 

de tone 

1019 1583 

 6 Masa de cel putin 25 de 

tone, dar mai mica de 26 

de tone 

1019 1583 

 7 Masa de cel putin 26 tone 1019 1583 

III.  4 axe   

 1 Masa de cel putin 23 de 

tone, dar  mai mica de 25 

de tone 

661 670 

 2 Masa de cel putin 25 de 

tone, dar mai mica de 27 

de tone 

670 1046 

 3 Masa de cel putin 27 de 

tone, dar mai mica de 29 

de tone 

1046 1661 

 4 Masa de cel putin 29 de 

tone, dar mai mica de 31 

de tone 

1661 2464 

 5 Masa de cel putin 31 de 

tone, dar mai mica de 32 

de tone 

1661 2464 

 6 Masa de cel putin 32 tone 1661 2464 

   6) In cazul combinatiilor de autovehicule (un autovehicol articulat un tren 

rutier) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare 

de 12 tone, impozitul asupra mijlocului de transport este egala cu suma 

corespunzatoare din tabelul urmator: 

  

 

Numarul de axe si greutatea 

Niveluri propuse pentru 

anul fiscal 2022 

 

 



bruta incarcata maxima admisa Ax(e) 

motor(oare)  

cu sistem 

de 

suspensie 

pneumatica 

sau 

echivalente

le 

recunoscute 

Alte 

sisteme de 

suspensie 

pentru 

axele 

motoare 

I. 2+1 axe 1 2 

 1 Masa de cel putin 12 tone, 

dar mai mica de 14 tone 

0 0 

 2 Masa de cel putin 14 tone, 

dar mai mica de 16 tone 

0 0 

 3 Masa de cel putin 16 tone, 

dar mai mica de 18 tone 

0 64 

 4 Masa de cel putin 18 tone, 

dar mai mica de 20 tone 

64 147 

 5 Masa de cel putin 20 tone, 

dar mai mica de 22 tone 

147 344 

 6 Masa de cel putin 22 tone, 

dar mai mica de 23 tone 

344 445 

 7 Masa de cel putin 23 tone, 

dar mai mica de 25 tone 

445 803 

 8 Masa de cel putin 25 tone, 

dar mai mica de 28 tone 

803 1408 

 9 Masa de cel putin 28 tone 803 1408 

II.  2+2 axe    

 1 Masa de cel putin 23 tone, 

dar mai mica de 25 tone    

138 321 

 2 Masa de cel putin 25 tone, 

dar mai mica de 26 tone 

321 528 

 3 Masa de cel putin 26 tone, 

dar mai mica de 28 tone 

528 775 

 4 Masa de cel putin 28 tone, 

dar mai mica de 29 tone 

775 936 

 5 Masa de cel putin 29 tone, 

dar mai mica de 31 tone  

936 1537 

 6 Masa de cel putin 31 tone, 

dar mai mica de 33 tone 

1537 2133 

 7 Masa de cel putin 33 tone, 2133 3239 



dar mai mica de 36 tone 

 8 Masa de cel putin 36 tone, 

dar mai mica de 38 tone  

2133 3239 

 9 Masa de cel putin 38 de tone 2133 3239 

III. 2+3 axe    

 1 Masa de cel putin 36 tone, 

dar mai mica de 38 tone  

1698 2363 

 2 Masa de cel putin 38 tone, 

dar mai mica de 40 tone 

2363 3211 

 3 Masa de cel putin 40 tone 2363 3211 

IV

. 

 3+2 axe    

 1 Masa de cel putin 36 tone, 

dar mai mica de 38 tone 

1500 2083 

 2 Masa de cel putin 38 tone, 

dar mai mica de 40 tone 

2083 2811 

 3 Masa de cel putin 40 tone, 

dar mai mica de 44 tone 

2811 4262 

 4 Masa de cel putin 44 tone 2881 4262 

V.  3+3 axe   

 1 Masa de cel putin 36 tone, 

dar mai mica de 38 tone 

853 1032 

 2 Masa de cel putin 38 tone, 

dar mai mica de 40 tone 

1032 1542 

 3 Masa de cel putin 40 tone, 

dar mai mica de 44 tone 

1542 2454 

 4 Masa de cel putin 44 tone 1542 2454 

 7) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-

o combinatie de autovehicule prevazuta la alin. 6), taxa asupra mijlocului de 

transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

Masa totală maximă autorizată Niveluri 

aplicabile pentru 

2021 conform 

HCL 55/2020 

lei/an 

Niveluri propuse 

pentru 2022 

lei/an 

a. Până la 1 tonă inclusiv 9 9 

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 

tone 

37 38 

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

tone 

57 58 

d. Peste 5 tone 71 73 



   8) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport 

este egal cu   suma corespunzătoare din tabelul următor: 

Mijlocul de transport pe apă Niveluri 

aplicabile pentru 

2021 conform 

HCL 55/2020 

lei/an 

Niveluri 

propuse 

pentru 

2022  

lei/an 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru 

pescuit şi uz personal 

 

23 

 

24 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 62 64 

3. Bărci cu motor 231 237 

4. Nave de sport şi agrement 1231 1263 

5. Scutere de apă 231 237 

6. Remorchere şi împingătoare: x x 

a)  până la 500 CP inclusiv 614 630 

b)  peste 500 CP şi până la 2000 CP inclusiv  1000 1029 

c)  peste 2000 CP şi până 4000 CP inclusiv 1538 1578 

d)  peste 4000 CP 2461 2525 

 7.Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau 

fracţiune din    acesta 

199 204 

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: x x 

a)  cu capacitatea de încărcare până la 1500 tone 

tone inclusiv 

199 204 

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 tone 

şi până la 3000 tone inclusiv 

308 316 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 tone 540 554 
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             ANEXA NR.5 

 

V. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM, A 

AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE  

 

    1)Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este 

egală cu suma  

    stabilită de consiliul local în limitele prevăzute în tabelul următor: 

Suprafata pentru care se obtine 

certificatul de urbanism  

Niveluri Taxa  

aplicabile pentru 2021  

conform HCL 

55/2020 

lei/an 

Niveluri taxa 

propuse pentrul 

2022  

 

 lei/an 

a) Până la 150 mp, inclusiv 6 6 

b) Între 151 şi 250 mp, inclusiv 7 7 

c) Între 251 şi 500 mp, inclusiv 9 9 

d) Între 501 şi 750 mp, inclusiv 13 13 

e) Între 751 şi 1000 mp, inclusiv 16 16 

f)Peste 1000 mp 14+0.01 lei/mp care 

depaseste 1000 mp. 

  

Taxa pentru avizarea certificatului de 

urbanism 

17 17 

Taxa anuala pentru vehicule lente   

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de 

foraje sau excavari 

17 17 

Taxa pentru autorizarea amplasarii 

de chioscuri tonete corpuri si panouri 

de afisaj firme si reclame situate pe 

caile si in spatiile publice 

8 8 

Taxa pentru eliberarea unei 

autorizatii privind lucrarile de 

racorduri si bransamente la retele 

publice de apa canalizare gaze 

termice energie electrica telefonie si 

televiziune prin cablu 

15 15 

Taxa pentru eliberarea certificatului 

de nomenclatura stradala 

9 9 

 

Presedinte de sedinta                                                                Contrasemneaza, 

Macovei Mihaela                                                     Secretar general al comunei

      Mariana Spiridon 

 



                                                                                                                          

ANEXA NR.6 

 

VI. TAXA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIILOR PENTRU 

DESFASURAREA UNOR ACTIVITATI  

  

  Niveluri taxa  

aplicabile pentru 

2021 conform HCL 

55/2020 lei/an 

Niveluri taxa 

propuse pentrul 

2022  lei/an 

1 Taxa pentru eliberarea 

certificatului de producator 

88 90 

2 Taxa pentru eliberarea 

autorizatiilor sanitare de 

functionare               

22 23 

 

  3)  Persoanele a caror activitate se incadreaza in grupele 561-Restaurante, 563-

Baruri si alte activitati de servire a bauturilor si 932-Alte activitati recreative si 

distractive, datoreaza bugetului local al comunei, in a carui raza administrative-

teritoriala se desfasoara activitatea, o taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a 

autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica, in functie de 

suprafata aferenta activitatilor respective. 

Pentru anul 2022 sumele propuse fac obiectul urmatorului tabel: 

Suprafata Niveluri Taxa  

aplicabile pentru 2021 

conform HCL 55/2020 

lei/an 

Niveluri taxa 

propuse pentrul 

2022  

  

lei/an 

Pana la 200 mp  220 226 

Intre 200- 500 mp 1100 1129 

Peste 500 mp 6600 6772 

A) TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI 

PUBLICITATE  

.  

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate 

Valoarea taxei se calculeaza anual prin inmultirea numarului de metri patrati sau 

a fractiunii de metru patrat a suprafetei afisajului cu suma stabilita astfel: 

 

 Niveluri Taxa  aplicabile 

pentru 2021 conform HCL 

55/2020 

Niveluri taxa propuse 

pentrul 2021 

lei/an 



lei/an 

a)  in cazul unui 

afisaj situate in 

locul in care 

persoana deruleaza 

o activitate 

economica 

 

34 35 

 b) in cazul 

oricarui altui 

panou, afisaj sau 

oricarei altei 

structure de afisaj 

pentru reclama si 

publicitate 

 

25 26 

 

Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate 

 

   

Cota aplicata la valoarea 

serviciilor de reclama si 

publicitate art 477 alin (5) 

2% 2% 

 

 

    B) IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

 

Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma 

încasată din        vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor: 

1) 2% , in cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesa de teatru, balet, 

opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, 

prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice 

competitie sportiva interna sau internationala; 

2) 5% in cazul oricarei altei  manifestări artistice decat cele enumerate la lit. 

a) 

Impozitul pe spectacole se plateste lunar pana la data de 10, inclusiv, a lunii 

urmatoare celei in care a avut loc spectacolul. 
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         ANEXA NR. 7 

VII. ALTE TAXE LOCALE 

     Pentru functionarea unor servicii publice locale create in interesul 

persoanelor fizice si juridice, precum si pentru promovarea turistica a localitatii, 

consiliile locale, judetene pot adopta taxe speciale.     Fata de anul 2021, pentru 

recuperarea unor cheltuieli, propunem introducerea ”Taxei de eliberare certificat 

fiscal” 

  Niveluri Taxa  

aplicabile pentru 2021 

conform HCL 55/2021 

 

Niveluri taxa propuse 

pentru 2022 

 

  

1. Taxa infrumusetare 5 lei/an/locuinta 5 lei/an/locuinta  

2. Taxa PSI 2 lei/an/locuinta 2 lei/an/locuinta 

3. Taxa consum apa PF 15lei/luna/locuinta-

Helegiu 

16 lei/luna/locuinta-Helegiu 

4. Taxa consum apa 4 lei /mc –Deleni, 

Dragugesti 

5 lei /mc –Deleni, 

Dragugesti 

5. Taxa consum  apa + canalizare 5 lei /mc –Deleni, 

Dragugesti 

6 lei /mc –Deleni, 

Dragugesti 

6. Taxa consum  apa+canalizare 16 lei/luna/locuinta – 

Helegiu 

17 lei/luna/locuinta – 

Helegiu 

7. Taxa consum apa PJ 20lei/luna/activitate 22lei/luna/activitate 

8. Taxă multiplicări copiator 

(Xerox) 

0,3 lei/pagină; 0,3 lei/pagină; 

9. Taxe pentru comerţ ambulant 10 lei. 10 lei. 

10. Taxa pentru racordare apa 51 lei 53 lei 

11. Taxa inregistrare caruta, moped 

si vehicule cu masa autorizata  

pana la 750 kg 

10 lei 10 lei 

12. Taxa inregistrare vehicule cu 

masa autorizata cuprinsa intre 

750-3500 kg 

25 lei 25 lei 

13. Taxa inregistrare vehicule cu 

masa autorizata mai mare de 

3500 kg 

53 lei 53 lei 

14. Taxa de salubrizare persoana 

fizica care nu detine contract 

incheiat cu serviciul de 

salubrizare 

7 lei/persoana/luna 7 lei/persoana/luna 

15. Taxa pentru indeplinirea 

procedurii de divort 

550  564 

16. Taxa pentru eliberarea de copii 34 35 



heliografice de pe planuri 

cadastrale sau de pe alte 

asemenea planuri 

17. Taxa eliberare certificat fiscal 

in regim de urgenta (in aceiasi 

zi) 

- 15 
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ANEXA NR. 8 

 

 

VIII. SANCTIUNI 

 

   1)Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice 

 

a) Depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere se sancţionează cu 

amendă cuprinsa intre 75 lei si 298 lei  , iar nedepunerea declaraţiilor de 

impunere cu amendă  cuprinsa intre 297 lei si 741 lei. 

b) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 

evidenţa şi gestionarea, dupa caz, a abonamentelor şi a biletelor de  intrare 

la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă 

cuprinsa intre 389 lei si 1681 lei. 

c) necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura celor prevăzute 

mai sus în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii 

solicitării constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 532 

la 2662 

    2)  Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor juridice 

 In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor 

prevazute la alin. a),   b) si c) se majoreaza cu 300% . 
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