
ROMANIA
JUDETUL VASLUI

MUNICIPIUL BARLAD
PRIMAR

asupra proiectului de hot5r6

FERAT DE APROBARE

privind stabilirea impozitelor qi taxelor locale, precum qi a

elor speciale, pentru anul202lta

Proiectul de hotdr6re cu titl rl de mai sus, l-am iniliat inbaza dreptului conferit de 136 alin.8

ul Administrativ, cu modificdrile gi completlrile ulterioare si dedin O.U.G. nr.5712019 privind
llegulamentul de organizare si fu onare al Consiliului Local Municipal B6rlad.

Temeiul legal al prezentului iect de hotdr6re il constituie prevederile:

a) art. 56, art. 120 alin. (l), a .l2l alin. (l) si (2) si art. 139 alin. (2) din ConstituliaRom6niei,

din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg
Legea nr. 199/1997;

nr. 287/2009-privind Codul civil, republicata, cu modificdrile si

republicata;
b) art.4 si art. 9 paragraful

la l5 octombrie 1985, ratificata pri
c) art. 7 alin. (2) din Legea

completdrile ulterioare;
d) art. 5 alin. (1) lit. a) si a n. (2), art. 16 alin. (2), art.20 alin. (l) lit. b), art.27, art. 30

din Legea nr. 273/2006-privind fin lele publice locale, cu modificirile si complet6rile ulterioare;
e) art. I lit. h), precum si pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/20L5-privind Codul fiscal,

cu modificirile si completdrile ul )

f) Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 80/2013-privind taxele judiciare de timbru, cu

rnodificdrile si completdrile u

g) Legii nr. 207/201S-priv

ulterioare;
h) Ordonanfei Guvernului

Codul de procedura fiscala, cu modificlrile si complet6rile

, 28/2008-privind registrul agricol, aprobata cu modificdri si

completlri prin Legea nr. 98/2009, cu modificdrile si complet5rile ulterioare;
i) art. 19 si art. 20 din nanla Guvernului nr. 71/2002-privind organizarea si functionarea

a domeniului public si privat de interes local, aprobata cuserviciilor publice de administra
rnodificdri si completiri prin Legea r. 3/2003, cu modific6rile si completirile ulterioare;

j) art. 5 din Legea cadast

completdri le u lterioare;
si publicitS{ii imobiliare nr.711996, republicata, cu modificdrile si

k) Legea nr.650/2002 pri ind aprobarea Ordonanlei Guvernului nr. 99/21)}-privind
republicata, cu modificdrile si completlrilecomercializarea produselor si

ulterioare;
l) art. 2 si 3 din Ord

iciilor de pial6,

!a Guvernului nr. 13/2001 - privind infiinlarea, organizarea si

funclionarea serviciilor comunitare
prin Legea nr. 39/2002;

tru cadastru si agricultura, aprobata cu modificdri si completdri

m)art. 14 din Ordonanla G nr. Zll2}O2-privind gospodirirea localitalilor urbane si



rurale, aprobata cu modificlri sicorinpletdriprin Legea nr. 515/2002;
n) Ordin nr. 20107.02.2020 ririvind aprobarea Normelor tehnice de completarc a registrului,l

agricol pentru perioada 2020 -2024;

o) Legea nr. 34112004 a rec{rnogtin}ei fa}d de eroii-martiri gi luptdtorii care au contribuit la

victoria Revoluliei romdne din dece{nbrie 1989, precum gi fafd de persoanele care gi-au jertfit viafa sau

au avut de suferit in urma revoltei muncitoregti anticomuniste de la Braqov din noiembrie 1987, cu

mod ifi cari le gi completdri le ulterioale.

De asemenea, la conceperea proiectului de hotdrdre s-a tinut cont de prevederile Legii nr.

351/200!-privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului nalional - Secfiunea a IV-a Re{eaua de

localitdli, cu modificarile si compl(tdrile ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968-privind

organizarea administrativa a teritloriului RomAniei, cu modificdrile si completdrile ulterioare,

referitoare la componenta unit6tilor administrativ-teritoriale, potrivit cirora, Municipiul BArlad este de

rangul [I, in func]ie de ierarhizarea lpcalitalilor.

Principalele modificlri ale pre[entului proiect de hot6rAre fatl de cel anterior sunt:

precum gi a principalelor t[rife, taxe, conform art.491din Legea nr.22712015- privind Codul

fiscal, cu modificirile si ctmnletdrile ulterioare;

adilionale;

modificdri/ajust6ri sau intioduceri de taxe noi care nu se ragdseau in hot6r6rea precedenti,

precum:

- La Sala de Ceremoniii ,,Cerbul de Aur", a fost modificatd taxa ,,Pre[ inchiriere pentru

asocia{ii de pensionari ne timpul zilei, o datl pe lun6, in ziua de joi, datd stabilitS de

comun acord de ambelle pdrfi" de la 53 lei la 300 lei, pentru a acoperi cheltuielile;

- La anexa cu taxe spepiale, la capitolul transport, a fost redusd ,,Taxa pentru utilizarea

locurilor publice- locl.rri de agteptare taxi (lei/auto/an)" de la 636 lei la 500 lei qi de

asemenea au fost intropuse 2 noi taxe, resepctiv ,,Taxa pentru utilizarea locurilor publice*

locuri de a$teptare clie[rti pentru operatorii de transport marfuri" (400lei/auto/an) Si ,,Taxa

pentru utilizarea loc{rilor publice- locuri de agteptare clienti pentru operatorii de

transport funerar" (400lei/auto/an);

- La taxete percepute [e citre D.A.P.P.C., tariful de acces in interiorul piefii pentru

autovehicule a fost mfiorat laZleilord, la cimitir au fost introduse 7 tarife noi deoarece

nu aveau coresponden]t/incadrare a lucrIrilor in vechea hotdrdre gi de asemenea au fost

introduse tarife noi la ltilizarea 
balonului presostatic pe structura metalic[, defalcdndu-se

taxele percepute pentrfr utilizarea acestuia cu iluminat gi fdrd iluminat.

Oportunitatea inilierii proiec[ului de hotdrdre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale

pentru anul 2021 se impune, .u |lrrur. a necesitatii indeplinirii unuia dintre scopurile asigur[rii



autonomiei locale, care are la

lbndul constituirii de resurse

autoritali, precum si de a asigura

scopul asigurdrii finan!6rii cheltui

zonei, pe de alta parte, (inAnd-se

nr.397 I 16.12.2019 - privind stabili

din titlu a fost aprobata doar pentru

Fata de cele ardtate mai sus,

este atributul consiliului local,

Administrativ, cu modificdrile si

Consiliului Local Municipal B

dreptul de a institui si de a percepe impozite si taxe locale, pe

iare pentru finantarea activitdlilor stabilite in competenta acestor

tzarea de venituri proprii ale bugetului localpentru anul202l in

ilor publice locale, pe de o parte, dar si a conditiilor specifice

nt si de faptul ca Hotdrdrea Consiliului Local Municipal Bdrlad

impozitelor si taxelor locale pentru anul2020, a$a cum reiese si

fiscal 2020.

lindnd cont de faptul ca, stabilirea impozitelor si taxelor locale,

form art.lZ9 alin.4, lit.c) din O.G. nr.5712019 privind Codul

pletdrile ulterioare, supun spre dezbatere si aprobare, in gedinla

proiectul de hotdrdre in forma prezentata.

PRIMAR,
Av. Dumitru Borog



ROMANIA
JUDETUL VASLUI

MUNICIPIUL BARLAD

RAPORT

asupra proiectului de ho r6re privind stabilirea impozitelor Ei taxelor locale,

precum a taxelor speciale, pentru anul202l

Prezentul raport a fost in

nr.57 12019 privind Codul Admin

mit in baza dreptului conferit de art. 136 alin.8 din O.U.G.

tiv, cu modificSrile gi completdrile ulterioare.

Necesitatea

domnul Primar al

hotirdre.

Analiz6nd proiectul de

prevederilor legale in vigoare.

Fald de cele men{ionate,

pr ezentatd d e in i1i ator.

gi oportuni proiectului de hotdrdre cu titlul de

municipiului in referatul de aprobare, fEcut

mai sus, a fost prezentat6 de

asupra prezentului proiect de

fost intocmit cu respectarear6re am constatat cd acesta a

pun sa fi1i de acord cu adoptarea proiectului de hotdrdre in forma

$EF SERVIC

Ec. Cerasl

$EF SERVICru I.T.P.J.

Ec. Sorin Ciobanu

*twffi'.l1,



ROMANIA
JUDETUL VASLUI

MI.INICIPIUL BARLAD
CONSILIUL LOCAL

privind stabilirea im

avdnd in vedere referatul de

potrivit raportului Direcliei

findnd cont de avizul comisi

Avdnd in vedere temeiurile

a) art. 56, art.120 alin. (1),

republicata;

b) art.4 si art.9 paragraful

la 15 octombrie 1985, ratificat6pri

c) art. 7 alin. (2) din Legea

completdrile ulterioare;

d) art. 5 alin. (1) lit. a) siali

Legea nr. 273/2006-privind finanle

e) art. 1 lit. h), precum qi pe

cu modificdrile si completdrile ul

f) Ordonanlei de Urgenld a

modificirile si completdrile ul

g) Legii nr. 207/201S-privi

ulterioare;

h) Ordonanlei Guvernului

completdri prin Legea nr. 98/2009,

i) art. 19 si art. 20 din

serviciilor publice de administr

modific[ri si completiri prin Legea

j) art. 5 din Legea cadastrul

completdrile ulterioare;

k) Legea nr.65012002 Pri

comercializarea produselor si servi

l) art.2 si 3 din Ordonanfa

serviciilor comunitare Pentru si agricultura, aprobatd cu modificdri 9i completdri prin Legea

ROIECT DE HOTANANT
telor qi taxelor locale, precum qi a taxelor speciale,

pe anul 2021

,robare a primarului;

or de specialiitate ale Consiliului Local Municipal Bdrlad;

le, respectiv prevederile:

l2l alin. (l) si (2) si art. 139 alin. (2) din Constitufia Romdniei,

din Carta europeand a autonomiei locale, adoptat[ Ia Strasbourg

Legea nr.L99/1997;

287/2009-privind Codul civil, republicatd, cu modificSrile si

, (2), art.16 alin. (2), art.20 alin. (1) lit. b), art. 27, art.30 din

publice locale, cu modificdrile si complet6rile ulterioare;

cele ale titlului IX din Legea m. 227/2015-privind Codul fiscal,

Guvernului m. B0/2013-privind taxele judiciare de timbru, cu

,

Codul de procedurd fiscald, cu modificdrile si completlrile

. 28/2008-privind registrul agricol, aprobatS cu modificdri si

cu modificdrile si completdrile ulterioare;

anla Guvernului nr. 7l/2002-privind organizarea si funclionarea

a domeniului public si privat de interes local, aprobati cu

3/2003, cu modihcdrile si completdrile ulterioare;

publicitdlii imobiliare nr.711996, republicatS, cu modificlrile si

ind aprobarea Ordonanlei Guvemului nr. 99/2000-privind

,ilor de piat[, republicata, cu modificlrile gi completdrile ulterioare;

vernului nr. 1312001.- privind intlinlarea, organizarea si functionarea



nr. 39/2002;

m)ut. 14 n Ordonanta G

rurale, aprobatd cu modificdri gi co

n) Ordin nr. 20107,02.2020

agricol pentru perioada 2020-2024;

o) art.5, alin.1, litj din Legea

au contribuit la victoria Revolufiei

jertfit viala sau au avut de suferi

noiembrie 1987 qi pentru revolta

cu modific6rile Ei completdrile ulte

JinAnd seama de prevederile

a teritoriului nalional - Secfiunea a

coroborate cu cele ale Legii nr. 2/

modificdrile si completdrile ulteri

Municipiul Bdrlad, potrivit ierarhi

Lu6nd in considerare unul di

de a institui si de a percepe impozi

finanlarea activitdlilor stabilite in

venituri proprii ale bugetului local

locale, pe de o parte, dar si a condil

in temeiul prevederilor art. I

Codul Administrativ, cu modificdri

Consiliul Local al Municipi

Art.l. Se stabilesc impozi

Legea nr.22712015- privind Codul

Anexa I

- impozitulpe clddirile rezi

457 alin. (1) se stabileqte la 0,

- impozitul pe clidirile

laarl.458 alin. (1) se stabileqte

- impozitul pe clldirile ne

activit[1i din domeniul agricol,

impozabila a clddirii.

- impozitul pe clddirile

dir

cu

ului nr. 2112002-privind gospoddrirea localitdlilor urbane si

letdri prin Legea nr. 515/2002;

vind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului

r.34112004 a recunoEtinlei fatd de eroii-martiri qi luptitorii care

6ne din decembrie 1989, precum Ei fald de persoanele care qi-au

in urma revoltei muncitoreqti anticomuniste de la Braqov din

nicitoreasc[ anticomunistd din valea-Jiului-Lupeni' august I 977,

oare;

.2 din Legea nr. 351/2001privind aprobarea Planului de amenajare

-a Re1eaua de localitdli, cu modific[rile si completdrile ulterioare,

-privind organizarea administrativa a teritoriului Romdniei, cu

are, referitoare la componenta unitdlilor administrativ-teritoriale,

ii localitafllor, este de rangul lI;

re scopurile asigurdrii autonomiei locale, cate arela baza dreptul

si taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru

petenta acestor autoritdli, precum si de a asigura realizatea de

anul 2021 in scopul asigurdrii fi nan!6rii cheltuielilor publice

ilor specifice zonei, pe de alta parte;

alin. 1, alin.Zlit.c qi alin.6 lit.a din O.U.G. nt.5712019 privind

Ei complet6::ile ulterioare;

ui B6rlad, intrunit in qedinf6 ordinard,

HOTAnA$TE:

gi taxele lcrcale pentru anul202l, indexate conform art.491 din

iscal, cu modificirile si completdrile ulterioare, dupd cum urmeazfl:

iale aflate in proprietatea persoanelor fizice, cota prevlzutdlaart.

8 % din valoarea impozabila a clidirii;

idenliale aflate in proprietatea persoanelor fizice, cota prevdzutd

l,3o/o din valoarea impozabila a cl6dirii;

iale aflate in proprietatea persoanelor fizice utilizate pentru

prevdzvtdla art. 458 alin. (3) se stabileqte \a0,4% dinvaloarea

afl ate in proprietatea persoanelor juridice, cota prevdzutd



la art.460 alin, (1) se stabileqte

- impozitulpe cladirile ne

la art. 460 alin. (2) se stabileqte

- impozitul pe clidirile ne

activitdli din domeniul agricol,

valoarea impozabila a clddirii;

- impozitul pe cladirile

alin.(8) se stabileEtela 5oh d

ani anteriori anului fiscal de

- cota privind serviciile de

privind Codul Fiscal se stabileEte la

- se aprobd supraimpozi

municipiului Bdrlad, precum qi

procent de pAni la 500o/o, in confo

Local Municipal B6rlad.

Anexa II - Impozitul gi taxa pe

Anexa III - Impozitul pe mijloace

Anexa IV - Taxe pentru eliberarea

Anexa V - Impozit pe spectacole

Anexa VI - Sanctiuni

Art.2. Pentru plata cu anti

transport datorate pe intregul

alin. (2), art, 467 alin. (2), art. 4

urmeazS:

a) ln cazul impozitului pe

b) ln cazul impozitului pe

c) in cazul impozitului pe

Art.3. (1) Majorarea anuald

stabileqte dupi cum urmeazd'.

a) in cazul impozitul

persoanele ftzice si juridice, cota

b) in cazul impozitului/

persoanele juridice, cota adilio

c) in cazul serviciilor de recl

privind Codul Fiscal se stabilegte

460

3at

)n

de

0,1045 Yo drn valoarea impozabila a clddirii;

denliale aflate in proprietatea persoanelor juridice, cota prevdzutd

la 1,3 % din valoarea impozabila a clddirii;

iale aflate in proprietatea persoanelor juridice utilizate pentru

ota prevdzutd la art, 460 alin. (3) se stabilegte la 0,4 % din

aluate proprietatea persoanelor juridice, cota prev6zutl la art.

valoarea impozabila a clddirii care nu a fost reevaluatd in ultimii

ferintd.

si publicitate prevdzut[ la art. 477 alin. (5) din Legea 22712015

clidirilor gi terenurilor neingrijite situate in intravilanul

tru terenurile agricole nelucrate timp de doi ani consecutiv, cu un

itate cu propr:iile Regulamente aprobate prin hotdrAre a Consiliului

transport

ificatelor, avizelor si a autorizaliilor

palie a impozitelor pe clddiri, teren qi a mijloacelor de

de c6tre contribuabili, se acordf, bonificalia prevf,zutd la ut. 462

alin. (2) din Legea w. 227/2015 privind Codul fiscal, dupl cum

iri, de 10oh;

de l}Yo;

ijloacele de transport, de l0o/o.

dzutd la art. 489 alin.(l) si (2) din Legea nr. 227/2015

i pe clddirile nerezidenliale aflate in proprietatea sau delinute de

adilionalieste de 15,385yo din cota de impozit propus6;

i pe clSdirile nereevaluate aflate in proprietatea sau detinute de

6 este de 509t, din cota de impozit propus5;

ma qi publicitate prevdzutelaart.4TT alin. (5) din Legea 22712015

cotd adifionald este de 50% din cota de impozit propus6;



(2) in conformitate cu

fiscal se stabilesc urmitoarele

hotdr6re:

a) cota de 16% fa{6 de sumele

Codul fiscal;

b) cota de 16% fald de sumele

Codul fiscal;

c) cota de 16% fa!6 de su

(14), alin. (15), alin. (16) si cu art.

d) cota de 160/o fali de sumele

/an) si lit. b (respectiv 25,30 lei

e) cota de 16% fafd de sumele

fiscal;

Art.4. Pentru determinarea i

eliberarea autorizaliei de construire,

delimitarea zonelor aprobat6 prin

Art.S. (1) Se acordd scutirea

datorate pentru persoanele specifi

Legea nr.22712015 privind Codul

(2) Consiliile locale

qi clddiri datorate pentru persoanele

q) din Legea nr.227 I 2015 privind

Art.6. Se aprobi plafonul m

internet proprie in cazul persoanel

fiscale restante totale, inclusiv maj

Art.1, Creanlele fiscale

7 lei, se an,tleazd. Plafonul se apli

fiecare rol fiscal aflat in aceastd si

Art.8. Se aprobd tarifele pent

suprafelelor de teren qi a st6lpilor

categorii, pentru anul 2021, cu ex,

conform Anexei nr.VIII.

Art.9. Se aprob[ taxele din a

Art.10. Taxele speciale se i

din anexd, conform art. 484 din

de hotdrdre.

Art.Ll. Anexele nr. I - XVI

le art.489 alin.(1) si alin, (2) din Legea 2271201,5-privind Codul

adilionale lat6 de nivelurile stabilite in Anexa I din prezenta

bilite confc)rn cu ar1.465, alin. (4) din Legea 22712015 privind

ilite conform cu art. 465, ahn. (7) din Legea 227 12015 privind

stabilite conform cu art. 474, alin, (1), alin. (4), alin. (10), alin.

75, alin. (1), alin. (2), din Legea 22712015 privind Codul fiscal;

bilite confc)rm cu art.478, alin (2), lit.a (respectiv 35,20Ieilmp

an) din Legea 22712015 privind codul fiscal.

ilite conform art.486 alin.5 din Legea 22712015 privind Codul

pozitului pe cl6diri, a impozitului pe teren qi a taxei pentru

n cazul persoanelo r frzice qi j uridice, pentru anul 2021 , se respectd

.drdre a Consiliului Local Municipal Bdrlad.

la plata impozitului/taxei pe clddire qi a impozitului/taxei pe teren

la art.456, alin. 2,lit. c), d) qi art. 464 alin.2, lit. d), e), f), din

(Anexa nr. VII.a \a prezenta hotdr6re).

hotdri sd acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe teren

pecificate laar1.456lin.2, lit.a)si j) si art.464 alin.2,lit.h), i), p) si

odul fiscal (anexa VII.b la prezenta hotdrdre);

im al obligafiilor fiscale care fac obiectul publicdrii pe pagina de

juridice qi se va publica lista debitorilor care inregistreazi obligalii

ri de intdrziere, mai mari de 1.500 lei;

, aflate in sold la data de 31 decembrie a anului 2020, mai mici de

totalului creelnlelor fiscale datorate gi neachitate de debitori pentru

le.

participarea la licitaliile publice in vederea inchirierii spatiilor, a

rtinAnd domeniului public Ai privat al municipiului B6rlad, pe

:ia bunurilor imobile administrate de citre D.A'P.P.C. Bdrlad,

conform Regulamentului privind stabilirea taxelor speciale

nr.227l2Ol5-privind codul Fiscal, Anexa XV la prezentul proiect

parte integranta din prezenta hot6rdre.



Art.12. (1) Se aprob6 chiriilor allbrente contractelor de inchiriere deja existente cu un

exceplia celor stabilite prin legi speciale qi acoeficient egal cu rata inflatiei

contractelor in euro.

anului 2020, cu

(2) Contractele de iriere teren (doar pentru cele care vor fi identificate/transformate

in care se desfbqoard activitate economicd, productie, prestdridestina{ia) cu destina}ia de ba

servicii, profesii liberale, etc.,

(tarifvechi x 16), astfel:

contracte vor fi majorate in anul 2020, cu un coeficient egal cu 16

a) impunerea se va face in situaliilor intocmite de cdtre Politia Local6, in urma verific6rilor

periodice efectuate in teren, iar ul contractului se va modifica cu prima zi a lunii urmdtoare, iar

modalitatea de plat6 se va transfo

comer|;

in lei/mp/lun6, in aceleaqi condilii ca la contractele de inchiriere

b) in situafia in care in spa]i le respective nu se mai efectueazd activitate economicd, produclie,

prest[ri servicii, profesii liberale, locatarii aui obligalia de a depune la Registratura Prim[riei actul

de radiere al punctului de lucru (sau

urmdtoare.

t act juridic), iar modificarea prelului se va face cu prima zi a lunii

(3) Se aprobd inde

inflaliei aferente anului 2020.

Art.13. Prevederile prezentei

redeven{elor existente la contractele de concesiune cu rata

i vor fi duse la indeplinire de Primar prin serviciile din cadrul

aparatului de specialitate al Pri ui municipiului B6rlad.

comunicd Instituliei Prefectului Vaslui in vederea exercitdrii

se aduce la cunoEtinla publicd prin grija Secretarului General al

Art.L4. Prezenta hotdrdre

controlului cu privire la legalitate

Primdriei Municipiului B6rlad.

precum qi a Legii nr.22712015

inceteazd aplicabilitatea.

Art.15. Incepdnd cu anul 1 orice alte prevederi sau dispozilii contrare prezentei hotdrdri

fiscal, cu modificirile qi completdrile ulterioare, iqivind codul

Art.l6. Prezenta hotdrdre i in vigoare la. data de 01 .0 i .2021.

Iniliator,
PRIMAR,

Av. Dumitru Boroq

Avtzat,

SECRETAR GENERAL,
jr. C5\Itin H{pet

f\r -f=-

*hv6



ANEXA NR. I

Cu instalații de 

apă, canalizare, 

electrice și 

încălzire (condiții 

cumulative)

Fără instalații de 

apă, canalizare, 

electrice și 

încălzire

Cu instalații de apă, 

canalizare, electrice și 

încălzire (condiții 

cumulative)

Fără instalații de 

apă, canalizare, 

electrice și 

încălzire

A. Clădiri cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă

arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic

și/sau chimic

1.059,60 635,76 1.099,86 659,92

B. Clădiri cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă

nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui

tratament termic și/sau chimic

317,88 211,92 329,96 219,97

C. Clădiri-anexe cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din

cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui

tratament termic și/sau chimic

211,92 185,43 219,97 192,48

Art.457 alin. (2) - valoare impozabila pentru clădiri rezidențiale si cladirile-anexa aflate în proprietatea persoanelor fizice

TIPUL CLADIRII

NIVELURILE STABILITE 

PENTRU ANUL 2020

NIVELURILE PROPUSE PENTRU 

ANUL 2021, indexate conform art.491 

din Legea nr.227/2015

Valoarea impozabilă                                                

– lei/mp –

Valoarea impozabilă                                         

– lei/mp -

NIVEL PROPUS PENTRU                       

ANUL 2021art. 457 alin. (1) - Cotă impozit clădiri rezidențiale si cladirile-

anexa aflate în proprietatea persoanelor fizice (0,08% - 0,2%)

IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI

0,098% 0,098%

NIVELURILE STABILITE 

PENTRU ANUL 2020



Cu instalații de 

apă, canalizare, 

electrice și 

încălzire (condiții 

cumulative)

Fără instalații de 

apă, canalizare, 

electrice și 

încălzire

Cu instalații de apă, 

canalizare, electrice și 

încălzire (condiții 

cumulative)

Fără instalații de 

apă, canalizare, 

electrice și 

încălzire

TIPUL CLADIRII

NIVELURILE STABILITE 

PENTRU ANUL 2020

NIVELURILE PROPUSE PENTRU 

ANUL 2021, indexate conform art.491 

din Legea nr.227/2015

Valoarea impozabilă                                                

– lei/mp –

Valoarea impozabilă                                         

– lei/mp -

D. Clădiri-anexe cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din

cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui 

tratament termic și/sau chimic

132,45 79,47 137,48 82,49

E. În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi

amplasate la subsol,demisol și/sau la mansardă utilizate ca locuință, în

oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit.A-D

75% din suma care 

s-ar aplica clădirii

75% din suma care 

s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-

ar aplica clădirii

75% din suma care 

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



0 I II III IV V 0 I II III IV V

- - 8.820,11 - - - - - 9.155,27 - - -

- - 6.153,10 - - - - - 6.386,91 - - -

- - 3.895,09 - - - - - 4.043,10 - - -

- - 2.058,80 - - - - - 2.137,04 - - -

ZONA A ZONA B ZONA C ZONA A ZONA C

1 29,67 22,25 20,13 30,80 20,90

2 22,25 20,13 15,89 23,10 16,50

3 22,25 20,13 15,89 23,10 16,50

4 48,74 37,09 29,67 50,59 30,80

5 56,16 48,74 37,09 58,29 38,50

6 29,67 22,25 20,13 30,80 20,90

7 15,89 13,77 8,48 16,50 8,80

8 x x x x x

9 x x x x x

IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN

Art.465 alin.(2) - Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate în intravilan, terenuri cu constructii (lei/ha)

ZONA D

16,50

14,30

D

Categoria de folosință\ 

Zona

Teren arabil

Pășune

Nr. 

Crt

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2021, indexate 

conform art.491 din Legea nr.227/2015
NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2020

NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2020
NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2021, indexate 

conform art.491 din Legea nr.227/2015

Nivelurile impozitului pe ranguri de localități Nivelurile impozitului pe ranguri de localități

ANEXA NR. II

Zona în cadrul 

localitatii

A

B

C

x

ZONA D

15,89

13,77

13,77

20,13

29,67

15,89

x

x

x

ZONA B

23,10

20,90

20,90

38,50

50,59

23,10

14,30

Teren neproductiv

Fâneață

Vie

Livadă

Pădure sau alt teren cu 

vegetație forestieră

Terenuri cu apă

Drumuri și căi ferate

x

Art.465 alin.(4) - Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate în intravilan, fara constructii (lei/ha)

x

14,30

20,90

30,80

16,50

x

x



ZONA A ZONA B ZONA C ZONA A ZONA C

1 32,85 32,85 32,85 34,10 34,10

2 52,98 52,98 52,98 54,99 54,99

3 29,67 29,67 29,67 30,80 30,80

4 29,67 29,67 29,67 30,80 30,80

5 58,28 58,28 58,28 60,49 60,49

5.1 x x x x x

6 59,34 59,34 59,34 61,59 61,59

6.1 x x x x x

7 16,95 16,95 16,95 17,60 17,60

7.1 x x x x x

8 6,36 6,36 6,36 6,60 6,60

8.1 36,03 36,03 36,03 37,40 37,40

9 x x x x x

10 x x x x x

x

x

x

6,36

36,03

59,34

x

16,95

Pădure sau alt teren cu 

vegetație forestie-ră cu 

excepția celui prevăzute la 

nr. crt. 7.1 

Pădure in vârstă de până la 

20 de ani și pădure cu rol de 

protecție

Teren cu apă, altul decât cel 

cu amenajări piscicole

Teren cu amenajări piscicole

Drumuri și căi ferate

Teren neproductiv

17,60

x

Art.465 alin.(7) - Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate în extravilan (lei/ha)                      

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2021, indexate 

conform art.491 din Legea nr.227/2015

ZONA D

34,10

54,99

30,80

NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2020
Categoria de folosinta\Zona

Teren cu construcții

Arabil

Nr. 

Ctr
ZONA D

32,85

52,98

29,67Pășune

x

6,60

37,40

x

x

ZONA B

34,10

54,99

30,80

30,80 30,80

60,49

x

61,59

x

17,60

6,60

37,40

x

x

Fâneață

Vie pe rod, alta decât cea 

prevăzută la nr. crt. 5.1

Vie până la intrarea pe rod

Livadă pe rod, alta decat cea 

prevăzută la nr. crt.6.1

Livadă până la intrarea pe rod

29,67

58,28 60,49

x

61,59

x

x



1
Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea

cilindrică de până la 1600 cmc, inclusiv

2
Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de

peste 1600 cmc

3
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cmc și 2000 cmc

inclusiv

4
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cmc si 2600 cmc

inclusiv

5
Autoturisme cu capacitatea cilindrică intre 2601 cmc si 3000 cmc

inclusiv

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică peste 3001 cmc

7 Autobuze, autocare, microbuze

8
Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă

autorizată de până la 12 tone, inclusive

9 Tractoare înmatriculate

Nr. 

Crt.

I. VEHICULE ÎNMATRICULATE (lei/200 cmc sau fracţiune din aceasta)

Art.470, alin.(2)

NIVELURILE PROPUSE PENTRU 

ANUL 2021, indexate conform 

art.491 din Legea nr.227/2015

Suma, in lei, pentru fiecare grupă de 

200 cmc sau fracțiune din aceasta

8,80

9,90

19,80

79,19

158,38

318,96

26,40

19,07

76,29

33,00

19,80

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Mijloace de transport cu tracțiune mecanică

152,58

307,28

25,43

31,79

19,07

NIVELURILE STABILITE 

PENTRU ANUL 2020

Suma, in lei, pentru fiecare grupă de 

200 cmc sau fracțiune din aceasta

8,48

9,54

ANEXA NR. III



1 Vehicule cu capacitate cilindrică

1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cmc

1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cmc

2 Vehicule fără capacitate cilindrică (lei/an)

Ax(e) motor(oare) 

cu sistem de 

suspensie 

pneumatică sau 

echivalentele 

recunoscute

Alte sisteme de 

suspensie pentru 

axele motoare

Ax(e) motor(oare) 

cu sistem de 

suspensie 

pneumatică sau 

echivalentele 

recunoscute

Alte sisteme de 

suspensie pentru 

axele motoare

1,00 Masa de cel puțin 12 t, dar mai mică de 13 t 0,00 150,46 0,00 156,18

2,00 Masa de cel puțin 13 t, dar mai mică de 14 t 150,46 418,54 156,18 434,45

3,00 Masa de cel puțin 14 t, dar mai mică de 15 t 418,54 588,08 434,45 610,42

4,00 Masa de cel puțin 15 t, dar mai mică de 18 t 588,08 1.331,92 610,42 1.382,53

5,00 Masa de cel puțin 18 t 588,08 1.331,92 610,42 1.382,53

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

II. VEHICULE ÎNREGISTRATE

Art.470, alin.(5) Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

- in cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 70%.                                                                                                                                     

- autovehiculele acţionate electric sunt scutite de la impozitare, conform art.469, alin.1, lit.n din Legea nr.227/2015                         

- in cazul unui atas, impozitul este de 50% din impozitul pentru motocicletele

Nr. 

Crt.

IMPOZITUL, IN LEI/AN

Lei/200 cmc

4,40

6,60

165

4,24

6,36

158,94

NIVELURILE STABILITE PENTRU 

ANUL 2020

NIVELURILE PROPUSE PENTRU 

ANUL 2021, indexate conform art.491 

din Legea nr.227/2015

IMPOZITUL, IN LEI/AN

Lei/200cmc

I. 2 axe



1,00 Masa de cel puțin 15 t, dar mai mică de 17 t 150,46 262,78 156,18 272,77

2,00 Masa de cel puțin 17 t, dar mai mică de 19 t 262,78 539,34 272,77 559,83

3,00 Masa de cel puțin 19 t, dar mai mică de 21 t 539,34 700,40 559,83 727,01

4,00 Masa de cel puțin 21 t, dar mai mică de 23 t 700,40 1.079,73 727,01 1.120,76

5,00 Masa de cel puțin 23 t, dar mai mică de 25 t 1.079,73 1.677,35 1.120,76 1.741,09

6,00 Masa de cel puțin 25 t, dar mai mică de 26 t 1.079,73 1.677,35 1.120,76 1.741,09

7,00 Masa de cel puțin 26 t 1.079,73 1.677,35 1.120,76 1.741,09

1,00 Masa de cel puțin 23 t, dar mai mică de 25 t 700,40 709,93 727,01 736,91

2,00 Masa de cel puțin 25 t, dar mai mică de 27 t 709,93 1.108,34 736,91 1.150,46

3,00 Masa de cel puțin 27 t, dar mai mică de 29 t 1.108,34 1.760,00 1.150,46 1.826,88

4,00 Masa de cel puțin 29 t, dar mai mică de 31 t 1.760,00 2.610,85 1.826,88 2.710,07

5,00 Masa de cel puțin 31 t , dar mai mică de 32 t 1.760,00 2.610,85 1.826,88 2.710,07

6,00 Masa de cel puțin 32 t 1.760,00 2.610,85 1.826,88 2.710,07

Ax(e) motor(oare) 

cu sistem de 

suspensie 

pneumatică sau 

echivalentele 

recunoscute

Alte sisteme de 

suspensie pentru 

axele motoare

Ax(e) motor(oare) 

cu sistem de 

suspensie 

pneumatică sau 

echivalentele 

recunoscute

Alte sisteme de 

suspensie pentru 

axele motoare

1 Masa de cel puțin 12 t, dar mai mică de 14 t 0 0 0 0

2 Masa de cel puțin 14 t, dar mai mică de 16 t 0 0 0 0

Art.470, alin.(6) Combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau 

mai mare de 12 tone 

Nr. 

Crt.

I. 2+1 axe

NIVELURILE STABILITE PENTRU 

ANUL 2020

IMPOZITUL, IN LEI / AN

NIVELURILE PROPUSE PENTRU 

ANUL 2021, indexate conform art.491 

din Legea nr.227/2015

IMPOZITUL, IN LEI / AN

II. 3 axe

III. 4 axe

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă



3 Masa de cel puțin 16 t, dar mai mică de 18 t 0 68 0 70

4 Masa de cel puțin 18 t, dar mai mică de 20 t 68 156 70 162

5 Masa de cel puțin 20 t, dar mai mică de 22 t 156 365 162 378

6 Masa de cel puțin 22 t, dar mai mică de 23 t 365 472 378 489

7 Masa de cel puțin 23 t, dar mai mică de 25 t 472 851 489 883

8 Masa de cel puțin 25 t, dar mai mică de 28 t 851 1.492 883 1.549

9 Masa de cel puțin 28 t 851 1.492 883 1.549

1 Masa de cel puțin 23 t, dar mai mică de 25 t 146 340 152 353

2 Masa de cel puțin 25 t, dar mai mică de 26 t 340 559 353 581

3 Masa de cel puțin 26 t, dar mai mică de 28 t 559 821 581 852

4 Masa de cel puțin 28 t, dar mai mică de 29 t 821 992 852 1.029

5 Masa de cel puțin 29 t, dar mai mică de 31 t 992 1.629 1.029 1.690

6 Masa de cel puțin 31 t, dar mai mică de 33 t 1.629 2.260 1.690 2.346

7 Masa de cel puțin 33 t, dar mai mică de 36 t 2.260 3.432 2.346 3.562

8 Masa de cel puțin 36 t, dar mai mică de 38 t 2.260 3.432 2.346 3.562

9 Masa de cel puțin 38 t 2.260 3.432 2.346 3.562

1 Masa de cel puțin 36 t, dar mai mică de 38 t 1.799 2.504 1.868 2.599

2 Masa de cel puțin 38 t, dar mai mică de 40 t 2.504 3.402 2.599 3.532

3 Masa de cel puțin 40 t 2.504 3.402 2.599 3.532

1 Masa de cel puțin 36 t, dar mai mică de 38 t 1.589 2.207 1.650 2.291

2 Masa de cel puțin 38 t, dar mai mică de 40 t 2.207 3.053 2.291 3.169

3 Masa de cel puțin 40 t, dar mai mică de 44 t 3.053 4.516 3.169 4.688

4 Masa de cel puțin 44 t 3.053 4.516 3.169 4.688

1 Masa de cel puțin 36 t, dar mai mică de 38 t 904 1.094 938 1.135

2 Masa de cel puțin 38 t, dar mai mică de 40 t 1.094 1.634 1.135 1.696

3 Masa de cel puțin 40 t, dar mai mică de 44 t 1.634 2.600 1.696 2.699

4 Masa de cel puțin 44 t 1.634 2.600 1.696 2.699

II. 2+2 axe

III. 2+3 axe

IV. 3+2 axe

V. 3+3 axe



a. Până la 1 tonă inclusiv

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

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

d. Peste 5 tone

1 Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal

2 Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

3 Bărci cu motor

4 Nave de sport și agrement

5 Scutere de apă

Remorchere și împingătoare:

a) Până la 500 CP inclusiv

b) Peste 500 CP și până la 2.000 CP, inclusiv

c) Peste 2.000 CP și până la 4.000 CP, inclusiv

d) Peste 4.000 CP

7 Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fracțiune din acesta

Ceamuri, șlepuri și barje fluviale:

a)   Cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone,  inclusiv

b) Cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone, și până la 3.000 

tone, inclusiv

c) Cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone

Art.470 alin.(8) - Mijloace de transport pe apă

6

8

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

Nr. 

Crt.

10

38

58

72

NIVELURILE STABILITE PENTRU 

ANUL 2020

IMPOZITUL, IN LEI / AN

10

36

Masa totală maximă autorizată

NIVELURILE PROPUSE PENTRU 

ANUL 2021, indexate conform art.491 

din Legea nr.227/2015

IMPOZITUL, IN LEI / AN

223

236

1.256

236

24

63

55

68

193

297

519

204

314

550

x

592

963

1481

2370

193

x

628

1.021

1.570

2.512

204

x

22

59

223

1186

x



ANEXA NR. IV

NIVELURILE STABILITE 

PENTRU ANUL 2020

NIVELURILE PROPUSE 

PENTRU ANUL 2021, 

indexate conform art.491 

din Legea nr.227/2015

LEI/AN LEI/AN

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism:

a) Până la 150 mp inclusiv 6 6

b) Între 151 și 250 mp inclusiv 7 7

c) Între 251 și 500 mp inclusiv 10 10

d) Între 501 și 750 mp inclusiv 13 13

e) Între 751 și 1.000 mp inclusiv 15 16

f) Peste 1.000 mp
15 + 0,01 lei/mp pentru fiecare 

mp care depășește 1.000 mp

16 + 0,01 lei/mp pentru 

fiecare mp care depășește 

1.000 mp

Art. 474, alin. (4) - Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de 

urbanism și amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate 

din cadrul consiliului judetean

16 17

Art.474, alin (10) - Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări 15,89 pentru fiecare mp afectat
16,49 pentru fiecare mp 

afectat

Art. 474, alin. (14) - Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, 

tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate 

pe căile și în spațiile publice

8,48 pentru fiecare mp de 

suprafață ocupată de construcție

8,80 pentru fiecare mp de 

suprafață ocupată de 

construcție

Art. 474, alin. (15) - Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de 

racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie 

electrică, telefonie și televiziune prin cablu

14, pentru fiecare racord 15 pentru fiecare racord

TIP TAXA

TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR

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



NIVELURILE STABILITE 

PENTRU ANUL 2020

NIVELURILE PROPUSE 

PENTRU ANUL 2021, 

indexate conform art.491 

din Legea nr.227/2015

LEI/AN LEI/AN

TIP TAXA

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

-      dezmembrarea unor loturi în urma vânzării de către titular;

-      alipirii în cazul cumpărării unui/unor loturi învecinate;

-      suprapuneri de adrese;

-      crearea unui număr nou de adresă poştală

Art. 475, alin.(1) - Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare 21 22

Art. 475, alin.(2) - Taxa pentru eliberarea atestatului de producător si carnet de 

comercializare
42 + 42 44 + 44

a) Suprafața de până la 500 mp, inclusiv
8,48 lei/mp, dar nu mai mult de 

4.000 lei

8,80 lei/mp, dar nu mai mult 

de 4.000 lei

b) Suprafața mai mare de 500 mp
8,48 lei/mp, dar nu mai mult de 

8000 lei

8,80 lei/mp, dar nu mai mult 

de 8000 lei

Art. 486, alin.(5) - Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale 

sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale
34 35

     Termenul de plata a taxei pentru vizarea anuala a autorizatiilor de functionare se stabileste la 31 martie.

     Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiilor de functionare se achită integral anticipat eliberarii acesteia, indiferent de perioada ramasa pana la 

sfarsitul anului fiscal. 

Art. 475, alin.(3) - Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației de functionare pentru activitatile din grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - 

Baruri si alte activitati de servire a bauturilor si 932 - Alte activitati recreative si distractive, potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala 

- CAEN, actualizat

Art. 474, alin.(16) - Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă, doar pentru următoarele solicitări:

10 10



ANEXA NR. V 

 

Impozitul pe spectacole 

 

Art. 481, alin. (2) 

Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva sau alta activitate 

distractiva are obligatia de a plati impozitul pe spectacole, dupa cum urmeaza: 

a) o cota de impozit egala cu 2%, in cazul unui spectacol de teatru, prezentarea unui film la 

cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie sportiva interna sau internationala; 

b) o cota de impozit egala cu 5%,  in cazul oricaror manifestari artistice, altele decat cele 

enumerate la lit. a). 

Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole, stabilit in conformitate cu prezentul articol 

au obligatia de: 

a) a inregistra biletele de intrare si/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al 

autoritatii administratiei publice locale, care isi exercita autoritatea asupra locului unde are loc 

spectacolul; 

b) a anunta tarifele pentru spectacol in locul unde este programat sa aiba loc spectacolul, precum 

si in orice alt loc, in care se vand bilete de intrare si/sau abonamente; 

c) a preciza tarifele pe biletele de intrare si/sau abonamente si de a nu incasa sume care 

depasesc tarifele precizate pe biletele de intrare si/sau abonamente; 

d) a emite un bilet de intrare si/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori; 

e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autoritatii administratiei publice 

locale, doeumentele justificative privind ca1culul si plata impozitului pe spectacole; 

f) a se conforma oricaror altor cerinte privind tiparirea, inregistrarea, avizarea, evidenta si 

inventarul biletelor de intrare si a abonamentelor, care sunt precizate in normele elaborate in comun 

de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, 

contrasemnate de Ministerul Culturii si Ministerul Tineretului si Sportului. 

In cazul in care, contribuabilii organizeaza aceste spectacole in raza teritoriala de competenta a 

altor autoritati ale administratiei publice locale, decat cele de la domiciliul sau sediul lor, dupa caz, 

acestora le revine obligatia de a viza abonamentele si biletele de intrare la compartimentele de 

specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza teritoriala se desfasoara 

spectacolele. Impozitul pe spectacole se plateste la bugetul local al unitatii administrativ teritoriale in 

raza careia se desfasoara spectacolul. 

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

in care a avut loc spectacolul. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA NR. VI 

 

CAPITOLUL XI SANCȚIUNI 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

Art. 493 

alin.(3) 

NIVELURILE STABILITE PRIN 

LEGEA 227/2015 

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 

2021 

Contravenția prevăzută la alin 2 lit a) se 

sancționează cu amendă de la 70 de lei la 

279 de lei, iar cele de la alin.2 lit. b) cu 

amendă de la 279 lei la 696 lei. 

Contravenția prevăzută la alin 2 lit a) se 

sancționează cu amendă de la 70 de lei la 279 de 

lei, iar cele de la alin.2 lit. b) cu amendă de la 279 

lei la 696 lei. 

Art. 493 

alin. (4) 

Încălcarea normelor tehnice privind 

tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența 

și gestionarea, după caz, a abonamentelor 

și a biletelor de intrare la spectacole 

constituie contravenție și se sancționează 

cu amendă de la 325 lei la 1.578 lei. 

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, 

înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, 

după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare 

la spectacole constituie contravenție și se 

sancționează cu amendă de la 325 lei la 1.578 lei. 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 

Art.493 

alin.(5) 

Limitele minime și maxime ale amenzilor 

prevăzute la alin.(3) și (4) se majoreaza cu 

300% 

Limitele minime și maxime ale amenzilor 

prevăzute la alin.(3) și (4) se majoreaza cu 300% 

 

Conform art. 493, alin (8) din Legea 227/2015 - privind Codul Fiscal, contraventiilor prevazute 

în prezentul articol li se aplica dispozitiile O.G. nr. 2/2001- privind regimul juridic al contraventiilor, 

cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA NR. VII.a 

 

 

SCUTIRI ACORDATE DE LA PLATA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR PREVĂZUTE LA 

ART. 456, ALIN. 2, LIT.  c), d) SI ART. 464 ALIN. 2, LIT. d), e), f)  

DIN LEGEA NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL 

 

În conformitate cu prevederile art. 456 alin. 2, lit. c), d) şi art 464 alin 2, lit d), e), f) din Legea 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Titlul IX „Impozite şi taxe locale”, se aproba scutirea de la plata 

impozitului/taxei pe clădire şi a impozitului/taxei pe teren, pentru: 

a) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale 

şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 

b) clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop 

lucrativ; 

c) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale 

si intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 

d) terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop 

lucrativ; 

e) terenurile aparţinând asociaţiilor si fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile fără scop 

lucrativ. 

 

 

   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA VII.b 
 
 
 
 
 

SCUTIRE SE LA PLATA IMPOZITELOR PENTRU PERSOANELE FIZICE  

PREVAZUTE LA art.456 alin.2, lit.a) si j) si art.464 alin.2, lit.h), i), p) si q) 

  

 

 

 

      In conformitate cu prevederile art.456 lin.2, lit.a) si j) si art.464 alin.2, lit.h), i), p) si q) din 

Legea nr.227 / 2015 privind Codul fiscal, Titlul IX "Impozite şi taxele locale", se aprobă scutirea de la 

plata plată impozitului pe clădire şi teren: 

 

a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau 

arheologice, muzee ori case memoriale; 

b) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric; 

c) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric şi protejate; 

d) terenurile, situate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele protejate; 

e) 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; 

f) 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. 

                In aplicare prevederilor art.1, lit.e si f scutirea la plata plată impozitului pe clădiri şi pe teren 

se acorda corespunzator cotei parti din dreptul de proprietate asupra cladirii si terenului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA NR.VIII

Valabil 

2020

Propus 2021, 

indexate conform 

art.491 din Legea 

nr.227/2015

Valabil 

2020

Propus 2021, 

indexate conform 

art.491 din Legea 

nr.227/2015

1
închirierea terenurilor apartinand domeniului public si privat pentru comert - 

constructii provizorii
lei/mp/luna 43,44 45,09 371 385

2
închirierea terenurilor apartinand domeniului public si privat pentru 

constructii provizorii cu destinatia prestari servicii si productie
lei/mp/luna 31,79 33,00 371 385

3

închirierea terenurilor apartinand domeniului public si privat pentru 

construirea de balcoane şi extinderi, trepte/rampă acces, alee acces – în scop 

rezidenţial

lei/mp/an 12,72 13,20 148 154

4

închirierea terenurilor apartinand domeniului public si privat pentru 

construirea de balcoane şi extinderi, trepte/rampă acces, alee acces – în 

scopul desfăşurării de activităţi comerciale, producţie, prestări servicii, 

profesii liberale etc.

lei/mp/luna 10,60 11,00 318 330

5
închirierea terenurilor apartinand domeniului public si privat pentru 

constructii provizorii - sifonarie, cizmarie
lei/mp/luna 16,95 17,60 371 385

6
închirierea terenurilor apartinand domeniului public si privat cu destinaţie -

teren agricol/stupina
lei/mp/an 1,32 1,37 90 93

7
închirierea terenurilor apartinand domeniului public si privat situate in 

extravilanul localitatii pentru amplasare stână
lei/mp/luna 0,53 0,55 74 77

8
închirierea terenurilor apartinand domeniului public si privat cu destinaţie -

pasune
lei/ha/an 158,94 164,98 318 330

9
închirierea terenurilor apartinand domeniului public si privat cu destinaţie -

servitute de trecere
lei/mp/an 2,12 2,20 106 110

TARIFE LICITATIE

pentru închirierea spatiilor, a suprafeţelor de teren şi a stâlpilor apartinand domeniului public si privat al municipiului Barlad, pe categorii, pentru 

anul 2021, cu excepţia bunurilor imobile administrate de către D.A.P.P.C. Bârlad

NR.  

CRT
DESTINATIA BUNULUI IMOBIL

Pret pornire la licitatie
Taxa participare la licitatie 

(lei)

U.M.



Valabil 

2020

Propus 2021, 

indexate conform 

art.491 din Legea 

nr.227/2015

Valabil 

2020

Propus 2021, 

indexate conform 

art.491 din Legea 

nr.227/2015

NR.  

CRT
DESTINATIA BUNULUI IMOBIL

Pret pornire la licitatie
Taxa participare la licitatie 

(lei)

U.M.

10
închirierea terenurilor apartinand domeniului public si privat pentru 

comercializare obiecte de cult
lei/mp/luna 10,60 11,00 106 110

11
închirierea terenurilor apartinand domeniului public si privat pentru - 

ateliere de pictura
lei/mp/luna 2,12 2,20 106 110

12
închirierea terenurilor apartinand domeniului public si privat pentru 

construirea de garaje
lei/mp/an 21,19 22,00 148 154

13
închirierea terenurilor apartinand domeniului public si privat pentru -

amplasarea de panouri publicitare – minim 1 mp de amplasament
lei/mp/an 211,92 219,97 265 275

14
închirierea terenurilor apartinand domeniului public si privat - cu destinatie 

peroane transport calatori
lei/mp/luna 84,77 87,99 530 550

15
închirierea terenurilor apartinand domeniului public si privat - cu destinatie 

parc de distractie
lei/mp/luna 10,60 11,00 32 33

16 închiriere spaţii cu destinaţie comerţ lei/mp/luna 47,68 49,49 371 385

17 închiriere spaţii cu destinaţie depozite materiale - magazii lei/mp/luna 10,60 11,00 265 275

18

închiriere stâlpi de energie electrică aparţinând domeniului public şi privat 

al municipiului Bârlad în vederea amplasării de cabluri ce sunt folosite de 

către societăţile comerciale pentru transmitere de programe T.V., intemet si 

telefonie 

euro/stalp 

/luna
2,36 2,36 106 110

19
inchiriere spatii pentru desfasurare de activitati medicale, sau activitati 

conexe actului medical

euro/mp 

/luna
2,50 2,50 212 220

20 inchirierea parcărilor de reşedinţă lei/loc/luna 21,19 22,00 106 110

         * Garanţia de participare la licitaţie este obligatorie şi se stabileşte la nivelul contravalorii a două chirii (calculate la valoarea preţului de pornire a 

licitaţiei).



ANEXA NR.IX

NR. 

CRT.
DENUMIREA TAXEI U.M.

Valabil 

2020

Propus 2021, 

indexate conform 

art.491 din Legea 

nr.227/2015

Taxa folosire temporară teren pentru desfăşurare de 

activităţi economice 
lei/mp/zi 3,18 3,30

Taxa folosire temporară teren pentru desfăşurare de 

activităţi economice, cu ocazia evenimentelor/sărbătorilor 

locale şi/sau naţionale (Mărţişor, Paște, Crăciun, Zilele 

Oraşului, etc.) - dar nu mai mult de 10 zile

lei/mp/zi 6,36 6,60

Taxă folosire temporară teren pentru desfăşurare activităţi 

social-educative, culturale, sportive, civice şi alte acţiuni 

promovate de ONG-uri, partide politice, etc.

lei/mp/zi 0,21 0,22

Taxa folosire teren in vederea depozitarii diverselor 

materiale 
lei/mp/zi 5,30 5,50

Taxa sezoniera pentru amplasare terase pe domeniul public 

si privat al municipiului Barlad, în perioada                                

01.05 – 30.09

lei/mp 

/luna
31,79 33,00

Taxa sezoniera pentru amplasare terase pe domeniul public 

si privat al municipiului Barlad, în perioada                                     

01.10 – 30.04 

lei/mp 

/luna
10,60 11,00

Taxa folosire stâlpi energie electrica apartinand domeniului 

public al municipiului Bârlad pentru amplasarea de 

materiale promotionale si publicitare - casete luminoase, 

panouri indicatoare, etc.

lei/stalp /zi 2,65 2,75

Taxa folosire stâlpi energie electrica apartinand domeniului 

public al municipiului Bârlad pentru amplasarea de 

bannere 

lei/banner 

/zi
10,60 11,00

Taxa folosire stâlpi energie electrica apartinand domeniului 

public al municipiului Bârlad pentru amplasarea de 

bannere, pentru campanii umanitare sau sociale

lei/banner 

/zi
0,11 0,11

4
Taxa de utilizare pentru bunurile situate în punctul 

„Trestiana” 
euro/luna 410,00 410,00

3

In conformitate cu art.486 din Codul Fiscal

TAXE

pentru folosirea temporara a domeniului public si privat al municipiului Barlad, pe categorii, pentru 

anul 2021, cu excepţia terenurilor administrate de către D.A.P.P.C. Bârlad

1

2



ANEXA NR. X

NR. 

CRT.

DENUMIREA BUNULUI IMOBIL 

ÎNCHIRIAT

Valabil 2020                     

(lei/ora)

Propus 2021, indexate 

conform art.491 din 

Legea nr.227/2015                   

(lei/ora)

1 Sală curs/clasă 53 55

2

Sală curs/clasă pentru desfăşurare activităţi ale 

“Centrului de examinare Cambridge”, din 

cadrul Şcoalii Gimnaziale "Manolache 

Costache Epureanu"

25 26

3

Sală sport pentru desfăşurare activităţi sportive, 

ale cluburilor sportive, asociaţiilor de drept 

public şi privat şi a altor organizaţii non-profit 

care pregătesc/antrenează elevi înscrişi la 

unităţile de învăţământ din Bârlad*

37 38

4
Sală sport pentru desfăşurarea de activităţi 

sportive de către persoane fizice şi/sau juridice
212 220

5
Sala sport Şcoala Gimnazială “Episcop Iacov 

Antonovici”, pentru competiţii sportive

265 lei/oră, dar nu mai 

mult de 1.000 lei/zi

275 lei/oră, dar nu mai 

mult de 1.000 lei/zi

Liceu Tehnologic „Petru Rareș”:

-   atelier brutărie/bucătărie 21 22

-   atelier confecții 19 20

-   atelier estetică 19 20

-   atelier mecanic 17 18

-   sală informatică 17 18

Cheltuielile cu utilităţile (energie electrică, apă, canalizare, salubritate, etc.) sunt incluse în tariful de 

închiriere.

6

TARIFE

privind închirierea cu ora, ocazional, în afara orelor de curs, a sălilor de sport şi/sau a sălilor de curs 

aflate în administrarea unităţilor şcolare din Municipiul Bârlad

* Aceste activităţi au prioritate la închirierea sălilor de sport



ANEXA NR. XI

Nr. 

crt.
DENUMIRE TAXA Valabil 2020

Propus 2021, 

indexate conform 

art.491 din Legea 

nr.227/2015

lei/cap/an lei/cap/an

1. Bovine si cabaline adulte 74,17 76,99

2. Bovine si cabaline 6 - 12 luni 37,09 38,50

3. Ovine si caprine adulte 31,79 33,00

4. Ovine si caprine sub un an 11,66 12,10

lei/cap/zi lei/cap/zi

1. Bovine si cabaline adulte 74,17 76,99

2. Bovine si cabaline 6-12 luni 37,09 38,50

3. Ovine si caprine adulte 74,17 76,99

4. Ovine si caprine sub un an 31,79 33,00

I. Taxe de pasunat

II. Taxe de gloaba

TAXE DE BAZA

pentru folosirea pasunilor si islazurilor, care se vor percepe in anul 2021



ANEXA NR. XII

NR. 

CRT.
DENUMIRE SERVICIU

Valabil 2020                    

- lei -

Propus 2021, indexate 

conform art.491 din 

Legea nr.227/2015                  

- lei -

1
Pret inchiriere sala Cantina ajutor social pentru 

petreceri
2.649 2.750

2
Pret inchiriere sala Cantina ajutor social pentru 

pomeniri
530 550

3

Pret inchiriere sala Cantina ajutor social pentru 

banchete ale elevilor, discoteci si alte 

evenimente ocazionale.

795 825

4
Alte evenimente în timpul zilei pentru o durată 

de 3 ore
318 330

5

Preţ închiriere pentru asociaţii de pensionari pe 

timpul zilei, o dată pe lună, în ziua de joi, dată 

stabilită de comun acord de ambele părţi

53 300

6

Preţ închiriere pentru unitaţi de învăţământ 

pentru evenimente de premiere, lansări de carte, 

etc., pe timpul zilei

212 220

7

Garantie (din care se va recupera 

contravaloarea obiectelor de inventar distruse 

sau pierdute în timpul folosirii acestora de către 

cei ce le utilizează, precum şi pagubele produse 

la sală, dacă este cazul)

1.060 1.100

PRETURI

pentru servicii Sala de Ceremonii „Cerbul de Aur” de aplicat in anul 2021



ANEXA NR. XIII

NR. 

CRT.

Valabil 2020                    

- lei -

Propus 2021, indexate 

conform art.491 din 

Legea nr.227/2015                  

- lei -

Suprafata 0 - 100 mp 

(inclusiv)
85 88

Suprafata 101 - 300 mp 

(inclusiv)
424 440

Suprafata  >300 mp 1.060 1.100

2 106 110

3 223 231

primele 10 pagini (lei/pag.) 3 3

paginile 11÷50 (lei/pag.) 2 2

paginile 51÷100 (lei/pag.) 1 1

paginile 101 ÷ (lei/pag.) 0,53 0,55

5 11 11

6 11 11

7 11 11

8 21 22

9 16 16

10 12 12

11 16 16

12 16 16

13 16 16

TAXE SPECIALE

aplicate in municipiul Barlad, pentru anul 2021

Instituite în baza art.484 din Codul Fiscal

Eliberare duplicat certificat divorţ

Eliberare extras multilingv

DENUMIRE TAXĂ

1
Taxa eliberare si viza anuală a autorizatiei de functionare pentru comert şi 

prestări servicii 

Taxa pentru emiterea in regim de urgenta (4 zile) a certificatului de urbanism 

Taxa de urgenta pentru eliberarea autorizatiei de construire (4 zile)

4

Taxa pentru eliberarea duplicatelor autorizatiilor de constructie, 

certificatelor de urbanism, contractelor, amenzilor, autorizatiilor de 

functionare si a oricaror acte oficiale emise si gestionate de serviciile 

specializate din aparatul propriu al primarului  municipiului Barlad

Eliberare duplicate certificate naştere şi căsătorie

Eliberare duplicate certificate deces

Declaraţie recunoaştere copil

Formular standard multilingv

Transcrierea, la cerere, a actelor de stare civilă întocmite în străinătate 

Recxtificarea pe cale administrativă, la cerere, a actelor de stare civilă

Întocmirea ulterior a actelor de stare civilă/ reconstituire acte de stare civilă



NR. 

CRT.

Valabil 2020                    

- lei -

Propus 2021, indexate 

conform art.491 din 

Legea nr.227/2015                  

- lei -

DENUMIRE TAXĂ

14 16 16

15 16 16

16 16 16

17 21 22

18 32 33

19 265 275

20 265 275

21 424 440

22 265 275

23 212 220

24 265 275

25 106 110

26 318 330

27 53 55

28 85 88

29 477 495

30 64 66

31 42 44

32 636 500

33 - 400

Anexa 24 privind succesiunea

Taxa pentru utilizarea locurilor publice– locuri de aşteptare clienti pentru operatorii de transport marfuri  

(lei/auto/an)

Taxă eliberare duplicat autorizaţie de transport/copii conforme

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de transport pentru transportul public de călători

Taxa pentru eliberarea duplicat autorizaţiei de transport pentru transportul public de călători, licenţe de 

traseu şi a caietelor de sarcini

Taxă de eliberare cazier de conduită profesională

Taxa pentru utilizarea locurilor publice– locuri de aşteptare taxi  (lei/auto/an)

Înscrierea, la cerere, a menţiunilor, pe marginea actelor de stare civilă, cu privire la schimbarea numelui în 

străinătate, a desfacerii căsătoriei în străinătate, etc.

Taxă pentru acces cu aparatură foto-video la oficiere căsătorii

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de transport în regim de taxi (persoane sau bunuri)

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei taxi transport persoane sau bunuri

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de transport în regim de închiriere (RENT A CAR / cu şofer)

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de transport pentru transportul local cu vehicule destinate serviciilor 

funerare

Taxa pentru eliberarea copiei conforme pentru transportul public local cu vehicule destinate serviciilor 

funerare

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei/copiei conforme RENT A CAR / cu şofer

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de dispecerat taxi

Taxă pentru efectuarea de modificări în autorizaţii, copii conforme, licenţe de traseu şi caiete de sarcini

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei pentru alte tipuri de transport

Anexa 9, E401, Componenţa familiei

Eliberarea, la cerere, a Livretului de familie



NR. 

CRT.

Valabil 2020                    

- lei -

Propus 2021, indexate 

conform art.491 din 

Legea nr.227/2015                  

- lei -

DENUMIRE TAXĂ

34 - 400

35 26 27

36 64 66

37 32 33

38 26 27

39 11 11

40 106 110

41 53 55

42 21 22

43 13 13

44 21 22

45 5 5

46 26 27

47 26 27

Taxa înregistrare vehicule care nu se supun inmatriculării

Taxa pentru utilizarea locurilor publice– locuri de aşteptare clienti pentru operatorii de transport funerar  

(lei/auto/an)

Taxa pentru eliberarea plăcuţelor de înregistrare pentru vehiculele care nu se supun înmatriculării, cu 

excepţia mopedelor

Taxa pentru eliberarea plăcuţelor de înregistrare pentru mopede

Taxa pentru eliberarea certificatului de înregistrare pentru vehiculele care nu se supun înmatriculării

Taxă înregistrare vehicule cu tracţiune animală

Taxa  pentru  organizarea  şi  desfăşurarea  jocurilor  de artificii (lei/minut)

Taxă proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor

          Taxele speciale vor fi folosite pentru plata formularelor, a consumabilelor, a diferitelor brosuri necesare activitatii, precum si a cheltuielilor generate de 

întreţinerea şi repararea străzilor, drumurilor şi parcărilor publice, etc.

          De exemplu, taxele instituite pentru activităţile de transport în regim de taxi, transport marfă, servicii funerare precum şi pentru parcările de reşedinţă, 

aceste taxe sunt necesare pentru salubrizarea şi repararea infrastructurii rutiere, precum şi pentru procurarea tipizatelor, consumabilelor, plăcuţelor de 

înregistrare, certificatelor de înregistrare şi a altor materiale necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii acestor servicii din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului.

Taxa pentru folosirea străzilor din municipiul Bârlad de către mijloace de transport utilizate în scopuri 

publicitare şi de reclamă (inclusiv sonore), în cadrul unor campanii publicitare ocazionale (lei/zi)

Taxa vizare fişe de înmatriculare/contracte de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport (facturi sau 

documente similare), în termen de 48 de ore

Taxă eliberare istoric fiscal

Taxă eliberare orice tip de adeverinţă

Taxă eliberare certificate de atestare a edificării construcţiei

Taxa de urgenţă pentru eliberare certificate de atestate fiscală pentru care se solicită eliberarea în aceeași zi



ANEXA NR. XIV

Nr. Tip Tarife U/M

a

a.1 Închiriere masa tip M1 (2 mp) - zi masă/zi

a.2.1
Închiriere masa tip M1 (2 mp) – lună 

comercianți sau producători
masă/lună

a 2.2
Închiriere masa tip M1 (2 mp) – lună 

2 producători
masă/lună

a.3
Ocuparea suprafețelor de teren din 

piețe, târguri, talciocuri și oboare 
1 mp/zi

a.4 Închiriere chioșc lemn chioșc/zi

a.5
Ocupare  loc vânzare - brazi (1 loc = 

20 mp)
loc/zi

a.6 Ocupare  loc vânzare - butoaie  1 mp/zi

a.7 Închiriere spațiu publicitar 1 mp/lună

b

b.1 - cântar (1 buc.) buc/zi

b.2 - cântar (1 buc.) buc/lună

b.3 - cântar decimal 30 kg (1 buc.)                                   buc/zi

b.3.1 - cântar decimal 30 kg )                               o cântarire

b.4 - halat (1 buc.) buc/zi

b.5 - șort (1 buc.) buc/zi

c

c.1 - miei (1 buc.) buc/zi

c.2 - păsări mature (1 buc.) buc/zi

c.3 - pui (1 buc.) buc/zi

c.4 - suine (1 buc.) buc/zi

c.5
- bovine, caprine, cabaline și altele 

asemenea (1 buc.)
buc/zi

c.6 - iepuri (1 buc.) buc/zi

TAXE SPECIALE

percepute de Serviciul Public

Direcțía pentru Administrarea Piețelor, Parcărilor și Cimitirelor Bârlad

PREȚURI DE PORNIRE A LICITAȚIEI

I. Taxe speciale:

1. Serviciul Piețe, Târguri, Oboare și Parcări

407,00 422,00

450,00 467,00

3,00 4,00

1.a Serviciul Piețe, Târguri și Oboare:

Taxa în vigoare 2020 

(lei)

Taxa propusă 2021, 

indexate conform 

art.491 din Legea 

nr.227/2015 (lei)

1. Taxe fixe

Închirieri mese, teren, etc.

17,00 18,00

26,00 27,00

Închiriere obiecte de inventar necesare vânzării (buc):

4,00 4,00

106,00 110,00

18,00 19,00

85,00 88,00

4,00 5,00

2,00 2,00

Intrare cu animale pentru vânzare (buc):

11,00 11,00

1,00 1,00

8,00 8,00

gratis gratis

3,00 3,00

2,00 2,00

0,50 0,50

13,00 13,00

16,00 17,00



c.7

- alte păsări și animale (porumbei, 

animale și pasări exotice/de rasă, 

câini, pisici, etc.) (1 buc.)

buc/zi

d.1

Terenuri pentru activități diverse 

(festivaluri, sărbători, evenimente 

diferite și alte asemenea, cu excepția 

bâlciului), 

mp/zi

a.1
- masă Piața Sf. Ilie (nu mai mult de 

3 luni în 12 luni) (1 buc.)
masă/lună

a.2
- masă zona răsaduri (nu mai mult de 

3 luni în 6 luni) (1 buc.)
masă/lună

a.1
- taxă bâlci pentru activități de 

comerț, servicii, etc. (min. 5 zile)
1 mp/zi

a.2
- taxă bâlci pentru activități de 

comerț, servicii, etc. - ultimele 3 zile
1 mp/zi

a.3
- taxă bâlci pentru amplasare 

instalații, etc. (10 zile)
1 mp/zi

a.4

- taxă bâlci pentru amplasare jocuri,

instalații agrement, etc (până la 20

mp). - ultimele 5 zile 

1 mp/zi

a.5
- taxă circ - lot teren până în 2.000 

mp
lot/6 zile

a.6 - taxă circ - lot teren peste 2.000 mp lot/6 zile

a.1
- pentru fiecare masă închiriată 

(exclusiv pepeni și varză)
/zi

a.1.1.
- pentru fiecare masă închiriată 

(pepeni și varză)
/zi

a.2
- pentru spațíile închiriate cu contract 

(fiecare spațiu)
/lună

a.3

- pentru fiecare masă, cu excepția 

celor pentru vânzare pepeni ,varză și 

brazi)

/lună

a.4

- pentru fiecare masă/teren pentru 

vânzare pepeni,  varză și brazi în 

zona răsaduri 

/lună

a.5 Taxă acces W.C. public /pers.

a.6
Abonament comercianți, acces W.C. 

public
/pers.

1,00 1,00

26,00 27,00

7,00 7,00

13,00 13,00

1,00 1,00

2. Taxe rezervare

106,00 110,00

212,00 220,00

3. Taxă bâlci, circ, etc. (mp)

4. Taxă salubritate punct de lucru în zona administrată

1,00 1,00

2,00

26,00 27,00

5,00 5,00

3.709,00 3.850,00

4.238,00 4.400,00

30,00

Notă:  1. Tarifele vor fi percepute cu respectarea strică a unităților de măsură prevăzute în listă. Taxarea tarabelor 

se va face pentru întreg și nu pe porțiuni ale tarabei. Suprafețele mai mici de 1 mp se rotunjesc la 1 mp.

2. Pentru mesele pentru care se achită taxa de rezervare, în lunile ianuarie și februarie, taxa de închiriere este de 

10 lei/masă/zi.

3. În perimetrele administrate de D.A.P.P.C. se vor folosi numai cântarele acesteia, verificate și autorizate 

metrologic.

21,00 22,00

42,00 44,00

1,00 1,00



Nr. Crt. Tip Tarife U/M

a

a.1 -  autovehicule  până în 3,5 tone
lei/oră/ 

mașină 

a.2 -  autovehicule între 3,5 - 7,5 tone
lei/mașină/2 

ore

b

b.1
-  fară a depăși 20 minute staționarea 

/ intrare

intrare/ 

mașină

c

c.1 -  autoturism
lei/lună/ 

mașină

d

d.1 -  primele 10 zile

d.2 -  zilele 11 - 30 zile

e

e.1
-  prima mașină la persoane de drept 

juridic

e.2
-  a doua mașină la persoane de drept 

juridic

e.3
- 3 (trei) sau mai multe mașini la 

pers. de drept juridic.

4. Utilizarea spațíilor aflate în administrarea D.A.P.P.C. (mese, tarabe, suprafețe de teren, etc.) se va face după 

achitarea integrală a tarifului, pentru perioada solicitată.

Piața Sfântul Ilie

Tarif orar

1,00 2,00

4,00 4,00

5. Taxa de salubritate se platește anticipat odată cu taxa de ocupare/chirie, pentru o lună întreagă, mai puțin 

pentru ocuparea cu ziua. Taxa se anulează începând cu data de la care plătitorul prezintă un contract în vigoare cu 

firma de salubritate, pentru spațiul/terenul administrat de D.A.P.P.C.

6. Modul de organizare şi funcţionare al piețelor, târgurilor, oboarelor, etc., din municipiul Bârlad este prezentat 

în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Direcția pentru Administrarea Piețelor, 

Parcărilor și Cimitirelor.

7. Pentru persoanele cu handicap care comercializeaza produse agricole inn pietele Municpiului Barlad, tarifele 

de inchiriere se reduc cu 50%, pentru inchirierea unei singure mese, conform Legii nr.448/2006, cu modificarile 

si completarile ulterioare.

1.b. Parcare:

Taxa în vigoare 2020 

(lei)

Taxa propusă 2021, 

indexate conform 

art.491 din Legea 

nr.227/2015 (lei)

Taxă autoturisme rude grad 1, 2 riverani (părinți, copii, frați/surori, etc., din alte localități) 

lei/ 

perioadă/ 

mașină

Gratuit Gratuit

16,00 17,00

Tarif taxi (taxiuri autorizate):

gratuit gratuit

Abonament autoturisme riverani (pe unitate locativă)

Gratuit Gratuit

Abonament autoturisme persoane de drept juridic (S.C., P.F.A., Producător, etc.), salariați ai 

acestora, din zona administrată de D.A.P.P.C. Bârlad, etc.

lei/lună/ 

mașină

Gratuit Gratuit

32,00 33,00

64,00 66,00



f

f.1
-  prima mașină și a doua mașină 

(până în 3,5 tone)

f.2
- 3 (trei) sau mai multe mașini (până 

în 3,5 tone)

f.3 -  autovehicule între 3,5 - 7,5 tone

g

Abonament lunar parcare Piața 

Sf. Ilie, exclusiv taxi (până la 3,5 

tone) - pentru alte persoane 

fizice/juridice

lei/lună/ 

mașină

h

Abonament lunar parcare Piața 

Sf. Ilie, exclusiv taxi (3,5 - 7,5 tone) 

- pentru alte persoane fizice/juridice

lei/lună/ 

mașină

a.1 - autovehicule
lei/oră/ 

mașină

gratuit

a.1 - blocare/deblocare roți /mașină

a.2
- ridicare/descărcare auto, fără 

transport
/mașină

a.3 - transport firmă specializată /mașină

a.4 - depozitare auto zi/mașină

a.5 - eliberare auto /mașină

Abonament autoutilitare persoane de drept juridic (S.C., P.F.A., Producător, etc.), din zona 

administrată de D.A.P.P.C. Bârlad, etc.

lei/lună/ 

mașină

64,00 66,00

79,00 82,00

106,00 110,00

Persoanele cu dizabilități gratuit gratuit

Taxe blocare/deblocare și ridicare auto în zona administrată

106,00 110,00

64,00 66,00

106,00 110,00

Parcări cu parcometre sau automat de plată, excepție cimitirele (07.30 - 16.30)

1,00 2,00

Notă: 1. În perimetrul pieței Sf. Ilie este interzis accesul cu autovehicule cu masa mai mare de 7,50 t, cu 

autobuze, microbuze și alte asemenea pentru transportul călătorilor/persoanelor, mașini și utilaje agricole, 

tractoare, căruțe, etc.

Prin excepție, este permis accesul unor autovehicule de transport marfă cu masa mai mare de 7,50 t, doar cu 

acordul șefului serviciului Parcări. În această situație, taxa este de 50 lei/oră și se va achita la caseria D.A.P.P.C., 

anterior accesului autovehiculului.

2. Prin derogare de la punctul f), accesul autoutilitarelor pentru transport marfă aparținând persoanelor de drept 

juridic (S.C., P.F.A., Producător, etc.) care au închiriate/concesionate, etc. spații/terenuri, etc. în zona 

administrată de D.A.P.P.C., beneficiază de acces gratuit în perioada de aprovizionare, respectiv: 

- între 01.04 - 31.10: luni-vineri, inclusiv: 06.00-08.30, 16.00-20.00 și sâmbătă-duminică: 06.00-08.30, 13.00-

16.00;

- între 01.11 - 31.03: luni-vineri, inclusiv: 06.00-09.00, 16.00-20.00 și sâmbătă-duminică: 06.00-08.30, 13.00-

18.00.

Notă:  între intervalul 1 și 2, aprovizionarea se va face câte 15 minute, la nevoie, în baza acordului prealabil al 

conducerii serviciului piață.

106,00 110,00

conform contractului

53,00 55,00

106,00 110,00

Este interzisă staționarea autoturismelor pe locurile de aprovizionare, în timpul orelor de încărcare/descărcare a 

mărfurilor.

Este interzisă staționarea autoturismelor care beneficiază de acces gratuit în perimetrul pieței Sfântul Ilie. pe 

străzile Mihail Sadoveanu și Cetatea de Pământ.



Nr. Crt. Tip Tarife U/M

1

1.a - titlu folosinta 7 ani loc/7 ani

1.b - titlu folosință de veci /loc

2

2.a - înhumare decedat în cavou 1 persoana

2.b
- înhumare decedat în pământ cu 

săparea gropii
1 persoana

2.c - deshumare oseminte din cavou 1 loc

2.d
- deshumare oseminte cu săparea 

gropii
1 loc

6. Timpul de parcare se va taxa la întreg (oră, lună, etc.), nefracționat, cu excepția taxiurilor.

7. Autovehiculele/persoanele/instituțiile, etc. care beneficiază de gratuități sunt prevăzute în Regulamentul de 

Organizare și Funcționare al Serviciului Public Direcția pentru Administrarea Piețelor, Parcărilor și Cimitirelor.

8. În parcările cu parcometre sau automate de plată este interzisă staționarea taxiurilor și mașinilor de marfă.

9. În nicio parcare administrată de D.A.P.P.C. nu se rezervă loc, cu excepția locurilor pentru persoanele cu 

dizabilități. 

10. D.A.P.P.C. nu asigură paza autovehiculelor și bunurilor din acestea, care revine exclusiv în sarcina 

posesorilor/proprietarilor. 

11. Prin „Riveran” se înțege persoana care are în proprietate/este chiriaș/moștenitor a unui  bun imobil amplasat 

în zona administrată de D.A.P.P.C. Accesul autoturismelor în Piața Sfântul Ilie ale riveranilor și/sau chiriașilor, 

moștenitori  imobilului, etc. (număr cumulat de autovehicule pe unitatea locativă), va respecta prevederile 

prezentului capitol.

Este interzisă staționarea autoutilitarelor pentru transport marfă pe străzile Mihail Sadoveanu și Cetatea de 

Pământ în afara orelor de aprovizionare.

3. Accesul autovehiculelor cu masa între 3,50 - 7,50 t se face contracost - tarif orar sau abonament (Permis 

special eliberat de D.A.P.P.C.).

4. Dacă Primăria municipiului Bârlad va concesiona/închiria locuri de parcare în parcările de reședință din zona 

administrată de D.A.P.P.C. Bârlad, autovehiculul pentru care se concesionează/închiriază locul, va avea accesul 

gratuit în perimetrul pieței Sf. Ilie, în intervalul orar pentru care este valabilă concesiunea/închirierea.

5. Dacă proprietarul autovehicului face dovada că deține un loc de parcare în interiorul proprietății (în curte) și 

parchează pe acesta, va avea acces gratuit în perimetrul pieței Sf. Ilie. Neparcarea în interiorul proprietății duce la 

aplicarea prevederilor de la punctul c).

429,00 445,00

Tarife pentru servicii prestate la înhumare sau deshumare

138,00 143,00

191,00 198,00

12. Modul de organizare şi funcţionare al sistemului de parcare cu plată pentru staţionarea în parcările amenajate 

în acest scop în municipiul Bârlad este prezentat în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Serviciului 

Public Direcția pentru Administrarea Piețelor, Parcărilor și Cimitirelor.

2. Cimitire:

Taxa în vigoare 2020 

(lei)

Taxa propusă 2021, 

indexate conform 

art.491 din Legea 

nr.227/2015 (lei)

Tarife titlu folosință locuri în cimitir

185,00 192,00

133,00 137,00

191,00 198,00



3

3.a - identificare loc de înhumare 1 loc

3.b - verificare arhivă 1 verificare

3.c - eliberare adeverință 1 buc

3.d - transport pământ de la un mormânt 1 loc

3.e
- transport decedat de la capela la 

locul de înhumare
1 persoana

4
Taxa intreținere cimitir per cladire 

rezidentiala
lei/an

5

5.a -  montat grilaj fără bordură betonată

5.b -  montat grilaj cu bordură betonată

5.c -  montat criptă betonată sau zidită lei/ bucată

5.d

- lucrare funerară din mozaic la

exterior (inclusiv monument funerar,

fără piese) cu capac

5.e

- lucrare funerară din mozaic la

exterior (inclusiv monument funerar,

fără piese) fără capac

5.f

- lucrare funerară din mozaic la

exterior (inclusiv monument funerar

+ piese) cu capac

5.g

- lucrare funerară din mozaic la

exterior (inclusiv monument funerar

+ piese) fără capac

5.h

- montat monument funerar din

marmură, granit sau piese pe o

lucrare efectuată anterior

5.i

- montat monument funerar din

mozaic sau piese pe o lucrare

efectuată anterior

5.j

- lucrare funerară din mozaic

interior + exterior (inclusiv

monument funerar + piese) cu capac

5k.

- lucrare funerară din mozaic

interior + exterior (inclusiv

monument funerar + piese) fără

capac

5.l

- lucrare funerară din marmură

interior + exterior (inclusiv

monument funerar + piese)

5.m

- lucrare funerară din marmură

exterior (inclusiv monument funerar

+ piese)

13,00 13,00

13,00 13,00

106,00 110,00

Tarife pentru servicii prestate ocazional

13,00 13,00

32,00 33,00

11,00 11,00

Tarife pentru executarea lucrărilor funerare în cimitir pentru prestatorii de servicii

lei/ lucrare
52,98 55,00

106,00 110,00

220,00

106,00 110,00

53,00 54,00

371,00 385,00

80,00 82,00

212,00 220,00

159,00 165,00

264,00 275,00

212,00

318,00 330,00

530,00 550,00

371,00 385,00

lei/ lucrare



5.n
- lucrare funerară din granit exterior

(inclusiv monument funerar + piese)

5.o

- lucrare funerară din granit interior

+ exterior (inclusiv monument

funerar + piese)

5.p -  alte lucrări de reparații funerare 

5.r

- lucrare funerară interior plus 

exterior ( inclusiv monument funerar 

marmură + piese marmură ) cu capac

5.s

- lucrare funerară din mozaic la 

exterior ( inclusiv monument funerar 

marmură + piese marmură ) cu  

capac

5.t

- lucrare funerară din mozaic la 

exterior ( inclusiv monument funerar 

marmură + piese marmură ) fără  

capac

5.u

lucrare funerară din mozaic interior 

plus exterior ( inclusiv monument 

funerar fără piese ) fără capac

5.v

lucrare funerară din mozaic interior 

plus exterior ( inclusiv monument 

funerar fără piese ) cu capac

5.x

lucrare funerară din mozaic interior 

plus exterior ( inclusiv monument 

funerar din granit sau marmură) cu 

piese și capac din mozaic

5.y

lucrare funerară din mozaic exterior ( 

inclusiv monument funerar din granit 

sau marmură) cu piese și capac din 

mozaic

5.z

lucrare funerară din granit interior 

plus exterior cu cadre din granit , cu 

monument funerar și capac,  fără 

piese

5.w1. Montat capac granit sau marmură

5.w2. Montat capac mozaic

6
Acces în cimitir cu autovehicului (cu 

excepția cortegiilor funerare)
lei/oră

415,00

636,00 660,00

848,00 880,00

53,00 55,00

- 55,00

1,00 1,00

- 330,00

- 636,00

- 110,00

lei/ lucrare

- 275,00

- 330,00

- 440,00

600,00 447,00

450,00 467,00

400,00



Nr. Tip Tarife U/M

a
Consultație de evaluare la medic 

specialist        

a.1
Consultație la medic specialist - 

reevaluare

b

b.1 Galvanizare

b.2 Ionizare

b.3 Curenți diadinamici

b.4 Trabert (fizioterapie curenți Trabert)

b.5 Tens (fizioterapie curenți Tens)

b.6 Curenți interferențiali

b.7 Unde scurte

b.8 Curenți de înaltă frecvență pulsatilă

Notă: 1. Persoanele fizice autorizate și/sau juridice care efectuează lucrări în perimetrul cimitirelor vor depune la 

Seviciul Cimitire un dosar care va cuprinde actele de înființate, acte doveditoare ale calificărilor, copii după 

actele de identitate ale persoanelor angajate, pentru obținerea acordului de efectuare de lucrări. Anual, până la 

data de 01 decembrie, vor depune cerere pentru prelungirea acordului de efectuare de lucrări, pentru anul 

următor. Până la data de 01 martie a anului pentru care s-a solicitat prelungirea, vor depune la dosar documente 

care să ateste că nu au datorii la bugetele de stat și local. Nedepunerea cererii și/sau a documentelor solicitate, 

duc la pierderea dreptului de a efectua lucrări pentru tot anul calendaristic.

2. Persoanele fizice și/sau juridice care efectuează lucrări în perimetrul cimitirelor vor depune la Seviciul 

Cimitire, anterior începerii lucrărilor, copii după contractul în baza căruia execută lucrarea și dovada achitării 

taxei pentru lucrarea contractată.

Taxa în vigoare 2020 

(lei)

Taxa propusă 2021, 

indexate conform 

art.491 din Legea 

nr.227/2015 (lei)

1. Sevicii medicale: consultații, serii de proceduri în specialitatea clinică de reabilitare medicală

lei/ 

consultație

53,00 55,00

21,00 22,00

3. Pentru înhumarea persoanelor decedate neidentificate, fără rude sau fără posibilități materiale, achitarea taxelor 

se va face de la bugetul local, la solicitarea scrisă a Directorului D.A.P.P.C., în baza actelor doveditoare a 

serviciilor prestate (rezervare loc, săpare groapă, transport, etc.). Înhumarea acestor persoane se va face în baza 

actelor emise de Direcția de Asistență Socială.

4. Taxa prevăzută la punctul 4 din listă se va încasa ca taxă specială de serviciul de specialitate din cadrul 

aparatului propriu al Primarului și se va vira cu comision 0%, sub formă de subvenție, în contul D.A.P.P.C., la 

solicitarea scrisă a Directorului. Taxa va putea fi utilizată atât pentru secțiunea dezvoltarea, cât și pentru 

secțiunea funcționare a Serviciului Cimitire.

5. Autovehiculele de transport funerar/cortegiile funerare au acces gratuit în perimetrele cimitirelor.

6. Taxa pentru lucrările duble, reprezintă 80% din valoarea taxei a două lucrări simple din categoria respectivă.

7. Modul de organizare şi funcţionare al Serviciului Cimitire din municipiul Bârlad este prezentat în 

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Direcția pentru Administrarea Piețelor, 

Parcărilor și Cimitirelor.

3.a Centrul de Revitalizare Corporală și Loisir:

Procedurile specifice de reabilitare medicală:

lei/ sedință

5,00 6,00

5,00 6,00

5,00 6,00

5,00 6,00

5,00 6,00

5,00 6,00

5,00 6,00

5,00 6,00



b.9 Ultrasunet

b.10
Ultrasunet cu curenți de joasă 

frecvență

b.11 Magneto-terapie

b.12 Laser-terapie

b.13 Solux (Fototerapie cu infraroșii)

b.14 Curenți de impulsuri rectangulare

b.15 Curenți de impulsuri  exponențiale

b.16 Stimulare electrică funcțională

b.17
Băi galvanice (membre superioare 

sau inferioare)

b.18 Duș subacval-Hidromasaj

b.19 Aplicații cu parafină

b.20 Băi sau pensulații cu parafină                          

b.21 Aerosoli individuali

b.22 Tracțiuni vertebrale și articulare

b.23 Manipulări vertebrale

b.24 Manipulări articulații periferice

b.25 Kinetoterapie cu aparatură specială

b.26 Terapie cu sare (salină)

c

Rezervare cabinete pentru

persoane fizice și juridice

autorizate

lei/lună

a.1
Abonament fitness/cardio, etc. - 12 

ședințe/lună
lei/lună

a.2 Fitness/cardio, etc. lei/oră

a.3 Rezervare sala aerobic, sport, etc. lei/oră

a.4

Rezervare sala aerobic, sport, etc.

pentru persoane fizice și juridice

autorizate, maxim 6 ore/zi, cu

excepția zilelor de sărbători legale

lei/lună

a.1 Masaj general 50 min

a.2 Masaj anticelulitic 30 min

a.3 Masaj spate 20 min

a.4 Masaj spate 10 min

a.5 Masaj cervical 10 min

a.6 Masaj membre inferioare 20 min

a.7 Masaj membre superioare 10 min

a.8 Masaj abdomen 10 min

a.9 Masaj facial 15 min

a.10 Reflexoterapie 30 min

a.11 Ședință gimnastică medicală 60 min

a.12 Ședință medicală în apă 40 min

a.13 Masaj bioenergetic 30 min

lei/ sedință

5,00 6,00

5,00 6,00

5,00 6,00

5,00 6,00

5,00 6,00

5,00 6,00

5,00 6,00

5,00 6,00

5,00 6,00

11,00 11,00

5,00 6,00

8,00 9,00

21,00 22,00

5,00 6,00

8,00 8,00

1.060,00 1.100,00

2. Pachete pentru gimnastică de întreținere (finess, cardio, etc.)

53,00 55,00

5,00 6,00

5,00 6,00

11,00 11,00

3.1. Masaj medical - cu personalul propriu

53,00 55,00

32,00 33,00

21,00 22,00

11,00 11,00

48,00 50,00

2.119,00 2.200,00

11,00 11,00

11,00 11,00

16,00 17,00

11,00 11,00

11,00 11,00

21,00 22,00

53,00 55,00

32,00 33,00

64,00 66,00

32,00 33,00



a.1

Rezervare salon masaj pentru

persoane fizice și juridice autorizate -

% din valoarea serviciilor de masaj

efectuate revin Centrului.

/procedură

a.2 Masaj general relaxare 50 min

a.3 Masaj limfatic 30 min

a.3 Masaj reflexoterapie 30 min

a.4 Masaj reflexoterapie 60 min

a.5 Masaj anticelulitic 20 min

a.6 Masaj anticelulitic 40 min

a.1

- orele 08.00 - 11.00 3 ore

- orele 12.00 - 15.00 3 ore

- orele 19.00 - 22.00 3 ore

a.2

- orele 08.00 - 11.00 3 ore

- orele 12.00 - 15.00 3 ore

- orele 19.00 - 22.00 3 ore

a.3 Tarife adulți: sâmbătă - duminică /zi

a.4 Tarife copii: sâmbătă - duminică /zi

a.5
Abonament luni - vineri, între 

08.00 - 15.00, 4 ședințe/lună
3 ore

a.6
Abonament luni - vineri, între 

19.00 - 22.00, 4 ședințe/lună
3 ore

a.7

Abonament de familie (2 părinți + 

min. 1 copil) fără program orar, 4 

ședințe/lună

3 ore

a.8

- cu profesor/instructor 

autorizat/bazin
oră/bazin

- cu profesor/instructor autorizat 

angajat/bazin, 8 sedințe pe lună
oră/bazin

a.1
Saună, min. 5 persoane 

(tarif/persoană)
3 ore

3.2. Masaj de relaxare - cu colaboratori

50% 50%

53,00 55,00

32,00 33,00

64,00 66,00

4. Piscină și saună

4.1 Piscină și saună

63,00 65,00

42,00 44,00

75,00 80,00

Tarife copii: luni - vineri

11,00 11,00

11,00 11,00

16,00 17,00

Tarife adulți: luni - vineri

16,00 17,00

21,00 22,00

26,00 27,00

74,00 76,00

156,00 162,00

Cursuri de înot copii: luni - vineri, 16.00 - 19.00

106,00 110,00

32,00 33,00

21,00 22,00

53,00 55,00

159,00 165,00

4.2 Saună

11,00 11,00

Notă: 1. Pentru procedurile de reabilitare medicală înscrise la nr. crt. b.1 - b.26, achitate integral și în avans 

(numărul de proceduri recomandate de medicul specialist) se acordă o zi de proceduri, suplimentară, gratuită.



Taxa în 

vigoare 

2020 (lei)

Taxa 

propusă 

2021 (lei)

Taxa în 

vigoare 

2020 (lei)

Taxa 

propusă 

2021 (lei)

a.1 Normal/adulți până în ora 16.00 /spectacol 15,00 16,00 16,00 17,00

a.2 Normal/adulți după ora 16.00 /spectacol 17,00 18,00 21,00 22,00

a.3
Elevi, studenți, pensionari, etc., până 

în ora 16.00
/spectacol 11,00 11,00 13,00 14,00

a.4
Elevi, studenți, pensionari, etc., după 

ora 16.00
/spectacol 16,00 17,00 19,00 20,00

a.5 Copii până în ora 16.00 /spectacol 11,00 11,00 13,00 14,00

a.6 Copii după ora 16.00 /spectacol 13,00 13,00 16,00 17,00

a.7

Grup organizat de min. 20 persoane, 

cu un însoțitor (însoțitorul are acces 

gratuit)

/spectacol 5,00 5,00

11 lei 

(ochelarii 

3d gratuit)

11,00

- 10 bilete gratuite/lună/sală /spectacol Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

- peste 10 solicitări de 

gratuitate/lună/sală
/spectacol

Tarifele de 

la a.3, a.4

Tarifele de 

la a.3, a.4

Tarifele de 

la a.3, a.4

Tarifele de 

la a.3, a.4

lună/ 

spectator
0,20 0,25 0,20 0,25

lei/ spectator
lei/ 

spectator

lei/ 

spectator

lei/ 

spectator

a.10 Film de artă /spectacol 11,00 12,00 11,00 12,00

a.11 Spectacol / eveniment / pers. 20,00 21,00 20,00 21,00

U/M

a.1 Închiriere sală de expoziție /oră

a.2 Închiriere sală de conferință /oră

a.3 Închiriere sală de conferință /zi

a.4 Închiriere sală cinema /oră

a.5 Închiriere sală cinema /zi

3.b Centrul multimedia și spațiul expozițional amenajat în Cinematograful Victoria:

Nr. Crt. Tip Tarife U/M

Film 2D  (lei) Film 3D (lei)

21,00

53,00 55,00

318,00 330,00

1. Cinematograf

a.8

Persoane cu dizabilități

a.9 Spațiu de publicitate

2. Spațiul expozițional și cinema
Taxa în vigoare 2020 

(lei)

Taxa propusă 2021 

(lei)

212,00 220,00

1.272,00 1.320,00



Nr. Tip Tarife U/M

a.1

a.1.1
Cazare în microhotel (în incinta

stadionului) – cameră single
lei/zi

a.1.2
Cazare în microhotel (în incinta

stadionului) – cameră dublă
lei/zi

a.1.3
Cazare în microhotel (în incinta

stadionului) – cameră triplă
lei/zi

a.2

Cazare în microhotel (în incinta

stadionului) pentru grupuri mai mari

de 10 persoane

lei/pat/zi

a.3

Închiriere teren minifotbal (sintetic)

în vederea desfăşurării activităților

sportive pe timp de zi

lei/oră

a.4

Închiriere teren minifotbal (sintetic)

în vederea desfăşurării activităților

sportive pe timp de zi, inclusiv

utilizare saună, bazin, dușuri

lei/oră

a.5

Închiriere teren minifotbal (sintetic)

în vederea desfăşurării activităților

sportive în condiții de nocturnă și

iluminat artificial

lei/oră

a.6

Închiriere teren minifotbal (sintetic)

în vederea desfăşurării activităților

sportive în condiții de nocturnă și

iluminat artificial, inclusiv utilizare

saună, bazin, dușuri

lei/oră

a.7

Închiriere teren fotbal (iarbă) în

vederea desfăşurării activităților

sportive pe timp de zi

lei/oră

a.8

Închiriere pentru activităţi sportive în

vederea susținerii de competiții

sportive (campionat, cupe, etc.) -

cluburi sportive, asociații sportive,

etc.

lei/oră

Închiriere pentru activităţi sportive în

vederea susținerii de activităţi

sportive (campionat, cupe, etc.) - alte

categorii

lei/oră

a. Pentru terenul de fotbal, terenul de minifotbal si spatiile aferente bazei sportive:

Cazare în microhotel (în incinta stadionului)

50,00 52,00

70,00 73,00

3.c Baza sportivă Stadion Municipal Bârlad:

Taxa în vigoare 2020 

(lei)

Taxa propusă 2021, 

indexate conform 

art.491 din Legea 

nr.227/2015 (lei)

180,00 187,00

117,00 121,00

212,00 220,00

90,00 93,00

26,00 27,00

85,00 88,00

106,00 110,00

21,00 22,00

a.9

53,00 55,00



Închiriere teren fotbal (iarbă) în

vederea desfăşurării activităților

sportive pe timp de zi - alte categorii.

lei/oră

Închiriere pentru activităţi sportive în

vederea susținerii de activităţi

sportive (campionat, cupe, etc.) - alte

categorii - în condiții de nocturnă și

iluminat artificial

lei/oră

a.10
utilizare dușuri din interiorul 

vestiarului

lei/ 

persoană

b.1

b.1.1 Copii sub 14 ani
lei/copil 

/oră

b.1.2 Adulți 
lei/teren 

/oră

b.1.3

Pentru instructori și antrenori de

tenis care desfășoară activități

sportive cu min. 2 copii sau 2 juniori,

etc.

lei/teren 

/oră

b.2

b.2.1 Copii sub 14 ani teren/oră

b.2.2 Adulți teren/oră

b.2.3

Pentru fiecare teren de tenis utilizat

în condiții de nocturnă și iluminat

artificial

teren/oră

b.2.4

Pentru instructori și antrenori de

tenis care desfășoară activități

sportive cu min. 2 copii sau 2 juniori,

etc.

teren/oră

c.1

c.1.1 Copii sub 14 ani teren/oră

c.1.2 Adulți teren/oră

c.1.3

Pentru instructori și antrenori de

tenis care desfășoară activități

sportive cu min. 2 copii sau 2 juniori,

etc.

teren/oră

c.2

c.2.1 Copii sub 14 ani teren/oră

c.2.2 Adulți teren/oră

c.2.3

Pentru fiecare teren de tenis utilizat

în condiții de nocturnă și iluminat

artificial

teren/oră

c.2.4

Pentru instructori și antrenori de

tenis care desfășoară activități

sportive cu min. 2 copii sau 2 juniori,

etc.

teren/oră

a.9
50,00 52,00

85,00

16,00 17,00

11,00 11,00

După orele 14.00

5,00 5,00

88,00

5,00 5,00

b. Pentru utilizarea terenurilor de tenis cu suprafața de joc acoperită cu bitum:

Până la orele 14.00

3,00 3,00

c. Pentru utilizarea terenurilor de tenis cu suprafața de joc acoperită cu zgură:

Până la orele 17.00

5,00 5,00

21,00 22,00

21,00 22,00

32,00 33,00

16,00 17,00

37,00 39,00

16,00 17,00

16,00 17,00

După orele 17.00

8,00 8,00

26,00 27,00



d.2

d.1.1

De luni până vineri, inclusiv 

(conform programării) până în ora 

17:00

2 ore/zi

d.1.2

De luni până vineri, inclusiv 

(conform programării) după ora 

17:00

2 ore/zi

d.1.3

Sâmbătă și duminică (conform 

programării) până în ora 17.00 

(conform programării)

2 ore/zi

d.1.4

Sâmbătă și duminică (conform 

programării) după  orele 17.00 

(conform programării) 

2 ore/zi

d.3

d.2.2 Copii și juniori 4 ore/zi ora

e.1
Spectacole în aer liber, adunări, etc. - 

terenul de fotbal (cu iarbă)/activitate

lei/ 

activitate

f.1
Tot terenul, utilizat în condiții de zi - 

pentru copii până în 14 ani
Teren/oră

f.2
Tot terenul, utilizat în condiții de 

nocturnă și iluminat artificial - 
Teren/oră

f.3
Tot terenul, utilizat în condiții de zi - 

peste 14 ani
Teren/1 oră

f.4
Tot terenul, utilizat în condiții de 

nocturnă și iluminat artificial - peste 
Teren/1 oră

f.5 Un coș utilizat în condiții de zi 1 coș/oră

f.6
Un coș utilizat în condiții de 

nocturnă și iluminat artificial
1 coș/oră

g.1 Teren utilizat în condiții de zi Teren/1 oră

g.2
Teren utilizat în condiții de nocturnă 

și iluminat artificial
Teren/1 oră

h.1

h.1.1

h.1.1.1.a Copii sub 14 ani - fara iluminat teren/oră

h.1.1.1.b Copii sub 14 ani - cu iluminat teren/oră

h.1.1.2.a Adulți - fara iluminat teren/oră

d. Abonamente lunare pentru terenurile de tenis cu suprafața de joc acoperită cu zgură:

Adulți

400,00 415,00

Club sportiv, asociație, etc. afiliat/ă la F.R.T. (câte 1 teren)

15,00 16,00

e. Pentru terenul de fotbal:

848,00 880,00

1000,00 1.038,00

371,00 385,00

53,00 55,00

74,00 77,00

16,00 17,00

6.304,62 6.544,00

f. Pentru închirierea terenului pentru baschet:

37,00 38,00

69,00 72,00

h. Pentru utilizarea balonului presostatic pe structura metalică

Pentru perioada 01.04 - 31.10

Până la orele 17.00

8,00 8,00

- 20,00

42,00 43,00

g. Pentru inchirierea terenului pentru fotbal-tenis:

26,00 27,00

48,00 50,00

26,00 27,00



h.1.1.2.b Adulți - cu iluminat teren/oră -

h.1.1.3.a

Pentru instructori și antrenori de 

tenis care desfășoară activități 

sportive cu min. 2 copii sau 2 juniori, 

etc. - fara iluminat

teren/oră

h.1.1.3.b

Pentru instructori și antrenori de 

tenis care desfășoară activități 

sportive cu min. 2 copii sau 2 juniori, 

etc. - cu iluminat

teren/oră

h.1.2

h.1.2.1.a Copii sub 14 ani - fara iluminat teren/oră

h.1.2.1.b Copii sub 14 ani - cu iluminat teren/oră

h.1.2.2.a Adulți - fara iluminat teren/oră

h.1.2.2.b Adulți - cu iluminat teren/oră -

h.1.2.3.a

Pentru instructori și antrenori de 

tenis care desfășoară activități 

sportive cu min. 2 copii sau 2 juniori, 

etc. - fara iluminat

teren/oră

h.1.2.3.b

Pentru instructori și antrenori de 

tenis care desfășoară activități 

sportive cu min. 2 copii sau 2 juniori, 

etc. - cu iluminat

teren/oră

h.2

h.2.1

h.2.1.1.a Copii sub 14 ani - fara iluminat teren/oră

h.2.2.1.b Copii sub 14 ani - cu iluminat teren/oră

h.2.1.2.a Adulți - fara iluminat teren/oră

h.2.2.2.b Adulți - cu iluminat teren/oră -

h.2.1.3.a

Pentru instructori și antrenori de 

tenis care desfășoară activități 

sportive cu min. 2 copii sau 2 juniori, 

etc. - fara iluminat

teren/oră

h.2.2.3.b

Pentru instructori și antrenori de 

tenis care desfășoară activități 

sportive cu min. 2 copii sau 2 juniori, 

etc. - cu iluminat

teren/oră

h.2.3

h.2.3.1.a Copii sub 14 ani - fara iluminat teren/oră

h.2.3.1.b Copii sub 14 ani - cu iluminat teren/oră

h.2.3.2.a Adulți - fara iluminat teren/oră

h.2.3.2.b Adulți - cu iluminat teren/oră -

După orele 17.00

11,00 11,00

- 23,00

37,00 38,00

39,00

21,00 22,00

- 34,00

Până la orele 17.00

11,00 11,00

- 23,00

48,00 50,00

50,00

26,00 27,00

- 39,00

Pentru perioada 01.11 - 31.03

16,00 17,00

- 29,00

53,00 55,00

50,00

42,00 44,00

- 56,00

După orele 17.00

67,00



h.2.2.3.a

Pentru instructori și antrenori de 

tenis care desfășoară activități 

sportive cu min. 2 copii sau 2 juniori, 

etc. - fara iluminat

teren/oră

h.2.3.3.b

Pentru instructori și antrenori de 

tenis care desfășoară activități 

sportive cu min. 2 copii sau 2 juniori, 

etc. - cu iluminat

teren/oră

pers./2 ore

/oră

Nr. Tip Tarife U/M

1
Pentru mașini expuse la vânzare 

(H.C.L.M. 83/31.03.2008)

lei/mașină 

/zi

2

Pentru mașinile oferite spre vânzare 

rămase în afara zilelor de târg 

(H.C.L.M. 83/31.03.2008)

lei/mașină 

/zi

3
Acces vizitatori în cadrul târgului 

(H.C.L.M. 83/31.03.2008)

Acces/ 

persoana

Notă:

j. Închiriere echipamente sportive ( mingi, 

rachete tenis, veste de partajare, etc)
5,00 5,00

Notă: 1. Clubul sportiv, asociația, etc. care solicită abonament pentru terenul de tenis (punctul d.2.1) va asigura 

întreținerea acestuia și va purta întreaga răspundere pentru luarea tuturor măsurilor necesare prevenirii oricărui tip 

de accident/incident/eveniment, etc., pe toată perioada valabilității abonamentului. Clubul sportiv, asociația, 

etc.nu va putea subînchiria terenul altor persoane, acțivitățile specifice desfășurându-se doar cu copii și juniorii 

înscriși în acesta/aceasta.

2. Beneficiază de tarifele prevăzute pentru instructori și antrenori, doar cei care prezintă actele legale de 

autorizare.

3. În situația în care inchiriază terenuri adulți și copii neafiliați, tariful achitat este cel pentru adulți.

48,00 50,00

- 62,00

i. Utilizare saună ( minim 5 persoane ) 16,00 17,00

1,00 1,00

1,00 1,00

D.AP.P.C Bârlad nu își asumă responsabilități pentru mașinile rămase în incinta târgului auto în afara zilelor de 

târg, întreaga resposabilitate aparținând proprietarului autovehiculului.

Notă generală pentru toate structurile D.A.P.P.C.:   

4. Târg Auto :

Taxa în vigoare 2020 

(lei)

Taxa propusă 2021, 

indexate conform 

art.491 din Legea 

nr.227/2015 (lei)

Utilizarea spațiilor și pentru vizitator la târgurile pentru vânzarea mașinilor second hand

11,00 11,00

1. Toate tarifele includ T.V.A., cu excepția celor de la I.C.A.-T.B., care sunt fără T.V.A.

2. Refacturarea utilităților (energie electrică, apă, canalizare, gaze) se face la prețul practicat de furnizor, conform 

facturilor emise de aceștia, pentru perioada de referință. Plata se face în termen de 30 de zile de la data emiterii 

facturii. Neplata la data scadenței atrage penalități de întârziere de 0,1% pe zi din valoarea facturii.



Nr. Tip Tarife U/M

a.1
- boxă carne și produse lactate (1 

buc.) (H.C.L.M. 321/31.10.2019)
boxă/lună

a.2
- chioșcuri de lemn în Talcioc (1 

buc.) (H.C.L.M. 321/31.10.2019)
chioșc/lună

a.3

- chioșcuri desfacere produse

alimentare, flori, servicii, etc.

termopan (1 buc.) (H.C.L.M.

321/31.10.2019)

chioșc/lună

a.4

- container-chioșc pentru

comercializare mărfuri alimentare

și/sau industriale, etc. (1 buc.)

(H.C.L.M. 321/31.10.2019)

cont./lună

a.5

- containere pentru depozitare și

vânzare en-gros (1 buc.) (H.C.L.M.

321/31.10.2019)

cont./lună

a.6
- chioșcuri Piața mică (1 buc.) 

(H.C.L.M. 321/31.10.2019)
chioșc/lună

b.1

- comerț cu produse alimentare,

înghețată, suc, cafea, produse de

papetărie, păsări vii și produse de

creștere a lor, flori, prestări servicii,

industriale, etc. - min. 2 mp (HCLM

102/24.04.2018; HCLM

321/31.10.2019)

1 mp/lună

b.2
- comerț cu obiecte de cult  

(H.C.L.M. 321/31.10.2019)
1 mp/lună

a.1

- teren bâlci pentru amplasare

instalații, etc. (H.C.L.M.

321/31.10.2019)

1 mp/zi

a.1
Închiriere Bar (H.C.L.M. 

320/25.10.2018)
/spațiu

a.1
Închiriere teren (H.C.L.M. 

323/25.10.2018) - include T.V.A.
euro/mp/an

Chioșcuri și containere (buc), în diferite locații:

1.166,00 1.210,00

117,00 121,00

1.325,00 1.375,00

3. Pentru anul 2021, chiriile pentru toate spațiile/terenurile, etc., aflate sub contract în derulare,  se indexează cu 

rata inflației pentru anul anterior. Pentru aceasta, se vor întocmi acte adiționale la contractele de închiriere.

4. Modul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Direcția pentru Administrarea Piețelor, Parcărilor și 

Cimitirelor este prezentat în Regulamentul de Organizare și Funcționare.

II. Prețuri de pornire a licitațíei 

Taxa în vigoare 2020 

(lei)

Taxa propusă 2021, 

indexate conform 

art.491 din Legea 

nr.227/2015 (lei)

Terenuri pentru amplasare de structuri tip container/chioșc

53,00 55,00

26,00 27,00

Teren bâlci (mp)

689,00 715,00

636,00 660,00

360,00 374,00

0,40 0,40

1,00 1,00

Bar cinematograful Victoria

2.226,00 2.310,00

Terenuri și spații ICA TB 



b.1
Halele de producție cu birouri, 

vestiare, etc.

euro/mp 

/lună

b.2
Birouri în Pavilionul central (Centrul

administrativ)

euro/mp 

/lună

1. Preturile de pornire a licitatiilor nu includ TVA, cu exceptia terenurilor de la ICA TB (a.1) si sunt valabile 

pentru desfasurarea licitatiilor in anul 2021

b. Spații construite:

3,25 3,25

4,00 4,00



Anexa XV 

 

 

Regulament privind stabilirea taxelor speciale  

din anexe, instituite conform art. 484 din Legea nr. 227/2015-privind Codul Fiscal, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

 

 

 

Pentru functionarea unor servicii publice locale create in interesul persoanelor fizice si juridice, 

consiliile locale pot adopta taxe speciale. Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual, iar veniturile 

obtinute din acestea se utilizeaza integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru functionarea 

serviciilor publice de interes local, precum si pentru finantarea cheltuielilor curente de intretinere si 

functionare a acestor servicii. Cadrul legal de instituire a taxelor speciale este asigurat de art.484 din 

Legea 227/2015-privind Codul Fiscal, modificarile si completarile ulterioare, art.30 din Legea 

nr.273/2006-privind  finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare. 

Hotararile luate de autoritatile deliberative in legatura cu perceperea taxelor speciale de la 

persoanele fizice si juridice platitoare vor fi afisate la sediul acestora si publicate pe pagina de internet 

sau in presa, anual, odata cu proiectul de hotarare privind impozitele si taxele locale. Impotriva acestor 

hotarari persoanele interesate pot face contestatie in termen de 30 zile de la afisarea sau publicarea 

acestora. Dupa expirarea acestui termen, autoritatea deliberativa care a adoptat deja hotararea se 

intruneste si delibereaza asupra contestatiilor primite. Taxele speciale se incaseaza numai de la 

persoanele juridice si de la persoanele fizice care se folosesc de serviciile publice locale pentru care    s-

au instituit taxele repective. 

Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor prezentului articol, se incaseaza intr-un cont distinct 

pe baza de chitanta emisa persoanelor fizice si juridice, deschis in cadrul bugetului local, fiind utilizate 

in scopurile pentru care au fost infiintate. Aceste taxe vor fi virate in aceeasi zi la casierie pe baza de 

borderou zilnic de incasari sau de registru de casa in contul aferent taxei instituite, iar casieria  va preda 

sumele depuse pe baza foii de varsamant catre Trezoreria municipiului Barlad, acolo unde acestea au 

deschise conturile. Taxele speciale se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor de intretinere si 

functionare a acestor servicii, conform destinatiilor aprobate, urmarindu-se in principal cresterea calitatii 

serviciului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA NR.XVI 

 

Lista actelor normative prin care au fost instituite impozitele şi taxele locale   

în perioada 2011 – 2020 

 

          - Legea nr.571/2003-privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 

          -H.G.nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind 

Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 

  -Legea nr.207/2015– privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 - Legea nr.227/2015 – privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 

 - H.G. nr.1/2016 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal  

           -H.G. nr.1.347/2010-privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport 

prevăzute la art.263 alin.(4) şi (5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare aplicabile în anul fiscal 2011 

           -H.G. nr.1309/2012-privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile , impozitele şi taxele 

locale şi alte taxe asimilate acestora precum şi amenzile, începând cu anul fiscal 2013 

           - O.G. nr.1/2013-pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul impozitelor si 

taxelor locale.    

 - O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.C.L.M. nr. 289/22.12.2010- privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2011 

- H.C.L.M. nr.1/14.01.2011- privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2011 

- H.C.L.M. nr. 278/29.11.2011-privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012 

- H.C.L.M. nr. 29/31.01.2012 -privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012 

- H.C.L.M. nr. 156/18.12.2012- privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 

- H.C.L.M. nr. 3/14.01.2013- privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 

- H.C.L.M.nr. 317/13.12.2013- privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014 

- H.C.L.M. nr.315/22.12.2014- privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 

- H.C.L.M. nr.281/29.10.2015 -privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 

- H.C.L.M. nr.175/12.12.2016 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017 

- H.C.L.M. nr.408/15.12.2017 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 

- H.C.L.M. nr.409/19.12.2018 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 

- H.C.L.M. nr. 397/16.12.2019 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 

- H.C.L.M. nr.422/16.12.2019 - privind incadrarea imobilelor din Municipiul Barlad pe zone, in 

vederea stabilirii impozitului pe teren si cladiri 

 


