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Avizat de legalitate, 
SECRETAR GENERAL,

Diana-Andreea Muntean

Proiect nr. (.0.C$.9. din 17.11.2021 

HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxele locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2022 

Consiliul Local al Comunei Sânandrei, judeţul Timiş,

Având în vedere Referatul de aprobare nr. Iß.Qrf.ff.J17.11.2021 al primarului Comunei 
Sânandrei, domnul Coman Claudiu-Florin pentru stabilirea impozitelor şi taxele locale, precum şi a 
taxelor speciale, pe anul 2022, în Comuna Sânandrei;

Luând act de prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică,

în conformitate cu prevederile:
- art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27 si art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
-art.129 alin.(4) lit.c, din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul prevederilor art. 139 (1) şi ale art. 196 (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul 
administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l Se aprobă impozitele şi taxele locale, precum şi taxele speciale, pe anul 2022, în 
Comuna Sânandrei, prin indexare cu indicele de inflaţie comunicat de INS pentru anul precedent, 
conform Anexei - Tabloul impozitelor si taxelor, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul 
Impozite şi Taxe şi Primarul Comunei Sânandrei.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului-Jud. Timiş;
-Membrilor Consiliului Local Sânandrei; •* *
-Cetăţenilor prin afişare şi publicare pe site-ul http://www.primaria-sinandrei.ro/.

Iniţiator,
PRIMAR

Claudiu-Florin Coman

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu votul "pentru ” a consilieri din ce i...... prezenţi.

http://www.primaria-sinandrei.ro/


ANEXA
%

la Hotărârea Consiliului Local

privind stabilirea Impozitelor si taxelor locale, precum sl a taxelor speciale. pe anul 202

T A B L O U L
cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor şi taxelor locale, taxele speciale şi amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se

ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Comunei Sinandrei 
în limitele şi în condiţiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal



COTELE STABILITE DE CONSIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022

Art. 458 alin. (1) 1,36% 1,40%

Art. 460 alin. (1) 0,21% 0,22%

Art. 460 alin. (2) 1,58% 1,62%

Art. 462 alin. (2) 10% 10%

CAPITOLUL II - IMPOZITUL PE TEREN Şl TAXA PE TEREN
Art. 465 alin. (2) - lei/ha -

Zona în 
cadrul 

localităţii

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi

0 1 II III IV V 0 1 II III IV V

A - - - - 1.972 - 2023 -

B - - - - - 1.578 - 1.619

C - - - - - 1.120
1.149

D - - - - - -

Art 465 alin. (4) - lei/ha -
Nr.

crt.

Zona

Categoria 

de folosinţă

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021

B

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022

B

Teren arabil

Păşune

36,9

27,3

27,3

24,2

25,2

20

20

16,8

37.9

28,1

28.1

24.8

25.6

21

21

17



3 Fâneaţă 27,2 24,2 20 16,8 28 25 21 17

4 Vie 61 46,3 36,85 25,2 63 46,3 47,5 25,9

5 Livadă 69,4 61 46,3 36,85 71,2 63 47,5 37,81

6 Pădure sau alt teren cu 
vegetaţie forestieră

36,85 27,3 25,2 20 37,81 28,1 25.9 21

7 Teren cu ape 20 16,8 10,5 0 21 17,24 10,78 0

8 Drumuri şi căi ferate 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Neproductiv 0 0 0 0 0 0 0 0



Art. 465 alin. (7) - lel/ha -

Categoria de folosinţă
NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILUL LOCAL
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 

LOCAL

PENTRU ANUL 2021 PENTRU ANUL 2022

1 Teren cu construcţii 40 41

2 Teren arabil 78,9 81

3 Păşune 48,4 50

4 Fâneaţă 48,4 50

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 57.8 59,3

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 58,9 59,3

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 0

7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1 16,8 17,24

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie 0 0

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 6,3 6,5

8.1 Teren cu amenajări piscicole 35,7 36,6

9 Drumuri şi căi ferate 0 0

10 Teren neproductiv 0 0

Art. 467 alin. I Z )

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022

10% 10%



CAPITOLULUI - IMPOZITUL PE M IJLOACELE DE TRANSPORT
Art. 470 alin. (2)

Nr.

crt.
Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022

Lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta Lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta

1. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de 
până la 1.600 cm3, inclusiv

12,2 12,52

2 Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600
3cm

11,1 11,39

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv 22,3 22,9

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv 73 75

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv 146 150

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 294 302

7 Autobuze, autocare, microbuze 24,3 25

8 Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de 
până la 12 tone, inclusiv

30,4 31,2

9 Tractoare înmatriculate 18,2 18,7

II. Vehicule înregistrate

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022

1. Vehicule cu capacitate cilindrică - lei/200 cm3 -* - lei/200 cm3 -*

1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 5,1 5,2

1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 7,1 7,3

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 190 lei/an 195 lei/an

* grupa de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta

Art. 470 alin. (3) COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022



100%100%

Art. 470 alin. (5)

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU 
ANUL 2021

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU 
ANUL 2022

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în 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 două axe

1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 180 0 185

2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 180 500 185 513

3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 500 703 513 721

4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 703 1592 721 1633

5 Masa de cel puţin 18 tone 663 1592 680 1633

II 3 axe

1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 180 314 185 322

2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 314 645 322 662

3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 645 837 662 859

4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 837 1291 859 1.325

5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1.291 2005 1.325 2.057

6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26. tone 1.291 2005 1.325 2.057

7 Masa de cel puţin 26 tone * 1.291 2005 1.325 2.057

III 4 axe



1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 837 849 859 871

2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 849 1325 871 1359

3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1.325 2102 1.359 2157

4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 2.102 3.121 2.157 3.202

5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 2.102 3.121 2.157 3.202

6 Masa de cel puţin 32 tone 2.102 3.121 2.157 3.202

Art. 470 alin. (6)

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU 
ANUL 2021

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU ANUL 2022

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 
pneumatică sau un 

echivalentele recunoscute

alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 
pneumatică sau un 

echivalentele 
recunoscute, majorate

alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare, 

majorate

1 2 + 1 axe

1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0

2 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0

3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 76 0 78

4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 76 173 78 178

5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 173 405 178 416

6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 405 525 416 539

7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 525 947 539 972

8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 947 1660 972 1.703

9 Masa de cel puţin 28 tone 947 1660 972 1.703



II 2 + 2 axe

1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 162 379 166 389

2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 379 622 389 638

3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 622 913 638 937

4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 913 1.104 937 1.133

5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1.104 1.810 1.133 1857

6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1.810 2.513 1.857 2.578

7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2.513 3.815 2.578 3.914

8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2.513 3.815 2.578 3.914

9 Masa de cel puţin 38 tone 2.513 3.815 2.578 3.914

III 2 + 3 axe

1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2.000 2.783 2.052 2.855

2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.783 3.786 2.855 3.884

3 Masa de cel puţin 40 tone 2.783 3.786 2.855 3.884

IV 3 + 2 axe

1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.767 2.453 1.813 2.517

2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.453 3.394 2.517 4.120

3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 4.016 5.020 4.120 5.151

4 Masa de cel puţin 44 tone 4.016 5.020 4.120 5.151

V 3 + 3 axe

1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.006 1.216 1.032 1.248

2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 ţone 1.216 1.817 1.248 1.864

3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44-tone 1.817 2.892 1.864 2.892

4 Masa de cel puţin 44 tone 1.793 2.892 1.840 2.967



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

Masa totală maximă autorizată

NIVELURILE STABILITE 

DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021

NIVELURILE STABILITE 

DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022

Impozit - lei - Impozit - lei -

a. Până la 1 tonă, inclusiv 12 12,3

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 44 45

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 66 68

d. Peste 5 tone 97 100

Art. 470 alin. (8) Mijloace de transport pe apă
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 26 27

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 71 73

3. Bărci cu motor 267 274

4. Nave de sport şi agrement 633 649

5. Scutere de apă 267 274

6. Remorchere şi împingătoare: X X

a) până la 500 CP, inclusiv 708 726

b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv 1.151 1.181

c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv 1.771 1.817

d) peste 4000 CP 2.833 2.907

7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta 231 237

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X X

a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 231 237



b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 3000 de tone, inclusiv 355 364

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 621 637

Art. 472 alin. (2)
COTA STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022

10% 10%

CAPITO LUL IV -  TAXA PENTRU ELIBERA REA  CERTIFICA TELO R DE URBANISM, A AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE SI A ALTOR AVIZE SI
AUTORIZAŢII

Art. 474 alin. (1) NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban ANUL 2021 PENTRU ANUL 2022

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism - lei - - lei -

a) până la 150 m2 inclusiv 8,1 8,31

b) între 151 şi 250 m2 inclusiv 8,1 8,31

c) între 251 şi 500 m2 inclusiv 10,1 10,36

d) între 501 şi 750 m2 inclusiv 15,2 15,6

e) între 751 şi 1.000 m2 inclusiv 18,2 18,7

f) peste 1.000 m2 14 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care 
depăşeşte 1.000 m2

18+0,01lei/mp, pentru fiecare mp care 
depăşeşte 1.000 mp

Art. 474 alin. (4)

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism
19,3

19,8

Art. 474 alin. (10)

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări
19,3

19,8

Art. 474 alin. (14)

Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii 
de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în 
spaţiile publice

10,1 10,36



Art. 474 alin. (15)

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi 
branşamente

25 27

Art. 474 alin. (16)

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă
11,1 11,4

Art. 475 alin. (1)

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare
25,3 26

Art. 475 alin. (2)

Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea 
carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

101,3 104

Art. 475 alin. (3) lit. a)

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea 
activităţii de alimentaţie publică pentru o suprafaţă de până la 500 m2, inclusiv

0 0

Art. 475 alin. (3) lit. b)

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea 
activităţii de alimentaţie publică pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2

0 0



CAPITOLUL V - T A X A  PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA Şl PUBLICITATE
Art. 477 alin. (5)

Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate

COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU ANUL 2022

3,8% 3,9%

Art. 478 alin. (2)

Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022

- lei/m2 sau fracţiune de m2 - - lei/m2 sau fracţiune de m2 -

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate 
economică

41,5 42,6

b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru 
reclamă şi publicitate

29,4 30,1

CAPITOLUL VI - IMPOZITUL PE SPECTA CO LE
Art. 481 alin. (2)

Impozitul pe spectacole

COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022

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

2,53% 2,6%

b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a) 6,33% 6,5%

CAPITOLUL VII -TA X E SPECIALE- A se vedea Anexele A şi B din capitolul XI

CAPITOLUL VIII -  ALTE TAXE LOCALE

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
ANUL 2021

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022

Art. 486 alin. (1) >  Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, 
monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice şi altele asemenea.

Sunt prevăzute în anexa B

Art. 486 alin. (2) >Taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc 
infrastructura publică locală, pe raza localităţii unde-acestea sunt utilizate, precum şi taxe pentru activităţile cu impact asupra 
mediului înconjurător.

Sunt prevăzute în anexa B



Art. 486 alin. (4) >  Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale 
administrativă. Taxa poate fi majorată prin hotărâre a consiliului local, fără ca 
majorarea să poată depăşi 50% din această valoare*.

507 520

Art. 486 alin. (5) >  Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri 
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri. 41 42

Art. 486 alin. (6) >  Taxe pentru reabilitare termică a blocurilor de locuinţe şi locuinţelor unifamiliale, pentru care s-au alocat sume 
aferente cotei de contribuţie a proprietarilor. Sunt prevăzute în anexa B

CAPITOLUL IX -A LT E  DISPOZIŢII COMUNE

Art. 489 alin. (1) şi (3) >  Criteriile economice, sociale, geografice, precum şi necesităţile bugetare sunt prevăzute în anexa C.

COTELE STABILITE DE CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2021 COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 
2022

Art. 489 alin. (2)

„(2) Cotele adiţionale ... nu pot fi mai mari de 50% faţă 
de nivelurile maxime stabilite în prezentul titlu."

0% - 25% 0-25%

*Se inserează rând pentru fiecare impozit şi taxă locală asupra căruia/căreia se stabileşte cotă adiţională.

NOTĂ: Cotele adiţionale stabilite se aplică asupra nivelurilor care stau la baza determinării impozitelor şi taxelor locale datorate, fie că nivelurile respective sunt exprimate în lei sau în cote 
procentuale.

Art. 489 alin. (4) 0% - 500% 100%

Art. 489 alin. (5) 0% - 500% 100%



CAPITOLUL X -SA N C ŢIU N I
LIMITELE MINIME Şl MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

Art. 493
(3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) ^

LIMITELE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022

- lei - - lei -

^  lit. a) se sancţionează cu amendă 253 260

lit. b) se sancţionează cu amendă 760 780

(4) încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi 
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole 
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă.

1.900 1.949

LIMITELE MINIME Şl MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

(5) în cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%. >  >  >

>  Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă 1.267 1.300

>  Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancţionează cu amendă 1.900 1.949

>  încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi 
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole 
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă

2.533 2.599



CAPITOLUL X I-T A X E  SPECIALE

Art. 30 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare >  Regulamentul pentru stabilirea domeniilor de 
activitate şi condiţiile în care se pot institui taxe speciale, modul de organizare şi de funcţionate a serviciilor de interes public local este prevăzut în anexa A .l 
care face parte integrantă din anexa A.

în cazul în care acest regulament este aprobat de către autoritatea deliberativă prin hotărâre distinctă, în formula introductivă a prezentei hotărâri, la nr. crt. 24), se 
face trimitere la aceasta.

Art. 484

Taxe speciale

„(2) Domeniile în care consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot 
adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum şi cuantumul acestora se stabilesc în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare."

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2021

- lei -

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2022

- lei -
Nr

crt
Temeiurile juridice, inclusiv hotărârile Consiliului 
Local prin care s-au instituit aceste taxe speciale

DENUMIRILE TAXELOR SPECIALE Şl DOMENIILE DE ACTIVITATE ÎN 
CARE S-AU INSTITUIT ACESTEA

î.
Art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 
99/2000 ...

Taxe speciale pentru eliberarea acordului privind exercitarea 
activităţii de comercializare în zone publice

15,2 15,6

2.
Art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 
99/2000 ...

Taxe speciale pentru vizarea acordului privind exercitarea activităţii 
de comercializare în zone publice 7,1 7,3

3. Art. 18 din Legea nr. 333/2003 ... Taxe speciale pentru plata serviciilor de pază/an/imobil 63 65

4.
1. Art. 23 alin. (3) din Ordinul ministrului 
administraţiei şi internelor nr. 1501/2006

2. Procedura de înregistrare şi de radiere a 
vehiculelor

Taxe speciale pentru recuperarea contravalorii certificatului de 
înregistrare

51 52

5.
Taxe speciale pentru recuperarea contravalorii plăcuţelor cu număr 
de înregistrare

56 57

6. Taxa dezinsectie/an/imobil 43 44

7. Art. 36 din Legea nr. 101/2006 ...

Taxa specială de salubrizare /gospodărie/luni, pentru persoanele 
fizice care nu au încheiat contracte cu operatorul de salubrizare 
desemnat în UAT Comuna Sînandrei 51 52

8. Art. 36 din Legea nr. 101/2006 ...

Taxa specială de salubrizare /tonă/lună, pentru persoanele 
juridice; care nu au încheiat contracte cu operatorul de salubrizare 
desemnat în uat Comuna Sînandrei 507 520



9. Art. 9 alin. (1) Legea nr. 544/2001... Taxa specială pentru eliberare copii analogice documente/pagina
51

5,2

10. Art. 9 alin. (1) Legea nr. 544/2001...

Taxa specială pentru eliberare copii documente în format 
scris/pagina; 20,3 20,8

NOTĂ: 1. Se inserează atâtea rânduri de câte este nevoie pentru cuprinderea tuturor taxelor speciale aplicabile situaţiilor specifice la nivelul unităţii/subdiviziunii administrativ- 
teritoriale.

2. Temeiurile juridice, precum şi denumirile taxelor speciale din modelul-cadru au doar caracter de exemplificare, fără a fi limitative/exhaustive.

CAPITOLUL XII -  ALTE TAXE LO CA LE Anexa B
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022

- lei - - lei -

Art. 486 alin.(2) Taxa depozitare materiale de construcţii, utilaje pe domeniul 
public/mp/zi

i 1,02

Art. 486 alin.(2) Taxa închiriere cămin cultural Sinandrei, Carani, Covaci 507 520

Art. 486 alin.(2) Taxa închiriere spatii cu alta destinatie/mp/lună 8,1 15

Art.486 alin.(2) Taxa chirii terase/mp/lună 3 3,078

Art.486 alin (2) Taxa închiriere teren agricol extravilan/ha/an 101,3 104

Art. 486 alin. (5) Taxe pentru reabilitare termică a blocurilor de locuinţe şi locuinţelor 
unifamiliale, pentru care s-au alocat sume aferente cotei de contribuţie a 
proprietarilor.

32,4 33,2

Lg.215/2001 art 123 Taxa chirie teren intravilan/mp/an 0.5 0.51

Lg.50/1991 art.17 Taxa concesiune teren intravilan pentru locuinte/mp/an 1,3 1,33

NOTĂ: Se inserează atâtea rânduri de câte este nevoie pentru cuprinderea oricăror alte taxe locale aplicabile situaţiilor specifice la nivelul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 

*) Art. 486 alin. (3) >  Procedurile privind calcularea şi plata taxelor locale prevăzute la art. 486 alin. (1) şi (2) se cuprind în anexa B .l care face parte integrantă din anexa B.
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
COMUNA SÂNANDREI 
PRIMĂRIA
N R . . tá  P. £ .f . . J î 7.11.2021

REFERAT
La proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxele locale, precum şi a 

taxelor speciale, pe anul 2022, în Comuna Sânandrei

Impozitele şi taxele locale pentru anul 2022, constând într-o sumă în lei, sau care 
se stabilesc pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, de 
către consiliile locale, cu indicele de inflaţie stabilit de Institutul Naţional de Statistică 
pentru anul precedent.

Văzând Comunicatul de presă al Insitutului Naţional de Statistică în ceea ce 
priveşte rata de inflaţie pentru anul 2020, în speţă de 2.6%,

PROPUN:

Aprobarea de către Consiliul Local al Comunei Sânandrei a Proiectul de hotărâre 
privind stabilirea impozitelor şi taxele locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2022, 
în Comuna Sânandrei şi adoptarea proiectului de hotărâre, în forma prezentată.

PRIMAR

Coman Claudiu-Florin



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
COMUNA SÂNANDREI 
PRIMĂRIA
Compartimentul impozite si taxe 
Nr. J.QO.ZQ..... /17.11.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

al Proiectului de hotărâre privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxele locale, precum şi 
a taxelor speciale, pe anul 2022, în Comuna Sânandrei

în considerea faptului că impozitele, taxele locale, precum şi a taxele speciale nu au 
fost indexate până la data de 30 aprilie de către autoritatea deliberativă Consiliul Local al 
Comunei Sânandrei,

Văzând Comunicatul de presă al Insitutului Naţional de Statistică în ceea ce priveşte 
rata de inflaţie pentru anul 2020, în speţă de 2,6 %,

Observând rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii 
octombrie a fiecărui an şi de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare 
la vehiculele de marfa pentru utilizarea anumitor infrastructurii, după cum urmează:
-Rata de schimb a monedei euro, respectiv 4,9470 RON, conform Jurnalului Oficial al 
Uniunii Europene nr.C400/2
-Anexa I cu nivelurile minime, exprimate în euro, prevăzute în Directiva 1999/62/CE de 
aplicare la vehiculele grele de marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri, 

în considerarea prevederilor din:
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare;
ART. 16 Jurisprudenţă
(2) Autorităţile administraţiei publice locale au competenta 
stabilirii nivelurilor impozitelor şi taxelor locale, în condiţiile 
legii.
ART. 20 Jurisprudenţă
Rolul, competentele şi responsabilităţile autorităţilor 
administraţiei publice locale
(1) Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele 
competente şi responsabilităţi în ceea ce priveşte finanţele publice 
locale:

b) stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea 
impozitelor şi taxelor locale, precum şi a oricăror alte venituri 
ale unităţilor administrativ-teritoriale, prin compartimente proprii 
de specialitate, în condiţiile legii;
ART. 27 Jurisprudenţă
Competente în stabilirea impozitelor şi taxelor locale
Impozitele şi taxele locale se aprobă de consiliile locale, judeţene



şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, în 
limitele şi în condiţiile legii.
ART. 30 Jurisprudenţă
Taxe speciale pentru funcţionarea unor servicii publice locale
(1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create în 
interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale, 
judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, 
aprobă taxe speciale.
(2) Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile 
obţinute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea 
cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice de 
interes local, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor curente de 
întreţinere şi funcţionare a acestor servicii.

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
ART. 491

Indexarea impozitelor şi taxelor locale
(1) în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă 
într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei 
anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la 
data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata 
inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile 
oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

(1A1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sumele prevăzute în 
tabelul prevăzut la art. 470 alin. (5) şi (6) se indexează anual în funcţie 
de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii 
octombrie a fiecărui an şi publicată în Jurnalul Uniunii Europene şi de 
nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la 
vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul 
de schimb a monedei euro şi nivelurile minime, exprimate în euro, prevăzute 
în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru 
utilizarea anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale ale 
Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării şi Administraţiei.
(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a 
consiliului local şi se aplică în anul fiscal următor. La nivelul 
municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General 
al Municipiului Bucureşti.
(3) Dacă hotărârea consiliului local nu a fost adoptată cu cel puţin 
3 zile lucrătoare înainte de expirarea exerciţiului bugetar, în anul 
fiscal următor, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, 
care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe 
baza unei anumite sume în lei ori se determină prin aplicarea unei 
cote procentuale, se aplică de către compartimentul de resort din 
aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevăzute 
de prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. (1).



Codul administrativ-OUG 57/2019;
ART. 129
(4) în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), 
consiliul local:
c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile 
legii;

Constat că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de legislaţie şi consider necesară
stabilirea impozitelor şi taxele locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2022, prin indexare 
cu indicele de inflaţie 2,6 % comunicat de Institutul naţional de Statistică (pentru anul 
precedent), conform Anexei (Tabloul impozitelor si taxelor).Excepţie Anexa B, Capitolul XII 
Alte taxe locale, atr.486 alin (2) Taxa închiriere spatii cu alta destinatie/mp/luna, unde avand 
in vederea majorarea preţului la utilităţile lunare pe care Comuna Sanandrei le va avea de 
achitat, pentru acoperirea costurilor propun majorarea de la 8.1 lei/mp/luna la 15 lei/mp/luna. 
Propun adoptarea proiectului de hotărâre, în forma prezentată de iniţiator.

INSPECTOR ASISTENT
Dobas Adina Maria
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V B

ANEXA /

V A LO R ILE  M IN IM E  A LE T A X EL O R  C E  T R EB U IE  A P U C A T E  V E H IC U LE LO R

Autovehicule

Xu mai puţin dc Mai trotin de

J

— ' AA i•, .Ti w „ —
! pneumatici sau 

CvV¡valenţele recunoscu
ţ i

Alte sisteme de suspensie 
pentru axe ie motoare

Două axe

12 13 0 31

!3 14 31 86

!4 15 86 121

15 ÎS 121 274

Trei axe

15 n  ! 31 54

17 19 54 H i

19 21 m 144

21 23 144 222

23 25 222 345

25 26 222 345

Patru axe

23 25 144 146

25 27 Î46 22S

27 29 228 362

29 31 362 537

31 32 362 537 * -*

O  Suspensii!« recunoscu;« ce fiind echivalente in conformitate cu definiţia o'ia Anexa II !a Directiva 96/53/CE a 
Co.nsiiiuiui din 25 iulie ¡996, de stabilire pentru anumite vehicule cc circulă ic Comunitate a dimensiunilor 
maxime admise în traiicui naţional si interna ţi oral $i a greutăţilor maxime admise în traficul internaţional 
(jO L 235, 17.9.1996. p. 59).

COMBINAŢII DE VEHICULE {VEHICULE ARTICULATE Şl AUTOTRENURI)

Numărul tio axe ţi greutatea bruta încărcată maxim 
admisă 

(în tone)

Valoarea minimi a taxei 
(în euno/an)

Nu mai puţin de Mai puţin de

Ax(c) tr.otcrţoarc) cu 
suspensie pneumatică sau 
echivalentele recunoscu

te (■)

Alte sisteme cc suspensie 
pentru axele motoare

2 t  1 axe

12 14 0

14 16 0

16 18 0

18 20 14

20 22 32

22 23 75
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TB
Numărul de axe $i greutatea brută încărcată maxim 

admisă 
(în tone)

Valoarea minimii a taxei 
(în curo/an)

Nu mai puţin de Mai puţin dc
Ax(c) moiur(oare) cu 

suspensie pneumatică sau 
echivalentele recunoscu- 

te (')

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare

23 25 97 175

25 28 175 307

2 +  2 axe

23 25 30 70

25 26 70 115

26 28 115 169

28 29 169 204

29 31 204 335

31 33 335 465

33 36 465 706

36 38 465 706

2 + 3 axe

36

OOrO 370 515

38 40 515 700

3 +  2 axe

36 38 327 454

38 40 454 628

40 44 628 929

3 +  3 axe

36 38 186 225

38 40 225 336

40 44 336 535

(■) Suspensiile recunoscute ca fiind echivalente în conformitate cu definiţia din Anexa fi la Directiva 96/S3/CE a 
Consiliului din 25 iulie 1996, de stabilire pentru anumite vehicule ce circulă în Comunitate a dimensiunilor 
maxime admise în traficul naţional şi internaţional şi a greutăţilor maxime admise tu traficul internaţional 
(10 l  235, 17,9.1996, p. 59}.'


