
  

 

  
 
       

Nr.65/14.04.2021        Proiect 
                                        Avizat secretar general UAT 

 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 

din _____2021 
privind aprobarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită 

sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei sume în lei, precum şi limitele 

amenzilor care se fac venit la bugetul local, care se indexează anual pe baza ratei 

inflației, aplicabile în anul fiscal 2022 
 

 

 Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
____2021, 

 Având în vedere: 

- inițiativa  primarului  oraşului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare 

înregistrat cu nr.2710/14.04.2021 
- referatul serviciului buget din cadrul primăriei oraşului Nădlac  

nr.37693/13.04.2021 

- prevederile Titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată 
- rata inflației pentru anul 2020 în procent de 2,6 % 

- prevederile art.129(1), (2), lit.b, (4), lit.c, (14), art.136, art.196(1), lit.a din 

Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată 
- avizul _____ al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 

juridică şi de disciplină 

- avizul _____ al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie 

mediu şi turism, administraţie publică locală 
- avizul _____ al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, 

sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport 

În temeiul art.139(1), (3) lit.c din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, actualizată 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

 

 Art.1. În aplicarea prevederilor art.491 din Legea nr.227/2015 privind Codul 
Fiscal, actualizată, se aprobă nivelurile impozitelor şi taxelor locale care constau într-o 

anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum 

și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, care se indexează anual pe baza 

ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2022, prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac 

și se comunică către: 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 

_____________________________________________________________ 

ORAŞ NĂDLAC 
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300 

e-mail :office@primaria-nadlac.ro  ,  www.primaria-nadlac.ro 

 

 

mailto:primaria.nadlac@rdslink.ro
http://www.primaria-nadlac.ro/


  

- cetăţeni, prin afişare 

- Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul Juridic și Contencios 

Administrativ– Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor  

 

 
Inițiator 

PRIMAR UAT NĂDLAC 

 
 

 
AI/2 ex  

  



Anexa nr. 1 la Hotărârea Consilului Local Nădlac nr.     

 

 

T A B L O U L 

 cuprinzând nivelurile impozitelor și taxelor locale precum și limitele amenzilor care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către 

Consiliul Local al Orașului Nădlac în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare  

TITLUL IX – IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 

 

I.CODUL FISCAL – TITLUL IX – Impozite şi taxe locale 
VALORILE IMPOZABILE PREVĂZUTE LA ART. 457 ALIN. (2), IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE CARE CONSTAU ÎNTR-O ANUMITĂ SUMĂ ÎN LEI ŞI 
CARE SE INDEXEAZĂ/AJUSTEAZĂ ANUAL, ÎN CONDIŢIILE ART. 489 ŞI RESPECTIV ART. 491 PRECUM ŞI AMENZILE CARE SE ACTUALIZEAZĂ 
POTRIVIT ART. 493  

 
- CAPITOLUL II – IMPOZITUL ŞI TAXA*) PE CLĂDIRI 

 

 
Art. 457 alin. (2) 

Nr. 

crt. 

 

 
 

 

                  Tipul clădirii 

Valoarea impozabilă lei/m2 

pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice 
art. 457 alin.(2) 

VALORILE APROBATE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 

VALORILE PENTRU ANUL 2022 INDEXATE CU 

RATA INFLAȚIEI 2,6% 

Cu instalații de apă, 
canalizare, electrice și 

încălzire (condiții cumulative) 

 

Fără instalații de apă, 
canalizare, electrice sau 

încălzire 

 

Cu instalații de apă, 
canalizare, electrice și 

încălzire (condiții 

cumulative) 

Fără instalații de apă, 
canalizare, electrice sau 

încălzire 

 

1  A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu  

pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din 

orice alte materiale rezultate în urma unui 
tratament termic şi/sau chimic 

1100 660 

 

1131 678 

2 B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din 

piatră naturală, din cărămidă nearsă, din  

vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse  
unui tratament termic şi/sau chimic              

330 220 339 226 

3 C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat 

sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau 
din orice alte materiale rezultate în urma unui  

tratament termic şi/sau chimic 

220 192 226 197 

4 D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din 138 82 142 84 



lemn, piatră naturală, din cărămidă nearsă, 

din  vălătuci sau din orice alte materiale 
nesupuse  unui tratament termic şi/sau chimic 

5 E. În cazul contribuabilului care deţine la 

aceeaşi adresă încăperi amplasate la 

subsol,demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca 
locuinţă, 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 

6 F. În cazul contribuabilului care deţine la 
aceeaşi adresă încăperi amplasate la 

subsol,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 

 
 
 
 
CAPITOLUL III.  Impozitul pe teren şi taxa pe teren 

 

 

Nr. 
crt. 

Zona din 
cadrul 

localității 

Impozitul/taxa pe teren-in cazul unui teren amplasat in intravilan,inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii 
art. 465 alin.(2) 

Nivelurile impozitului/taxei pentru anul 2021  pe rangul de localități 

lei/ha- 

Nivelurile pentru anul 2022 indexate cu rata inflației  2,6%   

pe ranguri de localități 

- lei/ha- 

Rangul III Rangul III 

1 A    7000      7196   

2 B    5000       5140   

3 C    3000      3084   

4 D    2000      2056   

 
 

 

 
Nr. 

crt. 

Zona/ 

Categoria de folosință 

Impozitul/taxa pe teren-in cazul unui teren amplasat in intravilan,inregistrat in registrul agricol la alta 

categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii 
art. 465 alin.(4) 

Nivelurile aprobate pentru anul 2021 

lei/ha- 

Nivelurile pentru anul 2022 indexate cu rata 

inflației 2,6% 

-lei/ha- 

  A B C D A B C D 



1 Teren arabil 31 23 21 17 32 24 22 17 

2 Pășune 23 21 17 15 24 22 17 15 

3 Fîneață 23 21 17 15 24 22 17 15 

4 Vie 51 38 31 21 52 39 32 22 

5 Livadă 58 51 38 31 60 52 39 32 

6 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră 
31 23 21 17 32 

 

24 22 17 

7 Teren cu ape 17 15 9 0 17 15 9 0 

8 Drumuri și căi ferate 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Teren neproductiv 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 
Nr. 

crt. 

Zona/ 

Categoria de folosință 

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilan 

Art. 465 alin.(7) 

Nivelurile aprobate pentru anul 2021 
lei/ha- 

Nivelurile pentru anul 2022 indexate cu rata 
inflației 2,6% 

-lei/ha- 

  Zona Zona 

  A B C D A B C D 

1 Teren cu construcții 33 30 28 24 34 31 29 25 

2 Teren arabil 53 51 48 45 54 52 49 46 

3 Pășune 30 28 24 22 31 29 25 23 

4 Fâneață 30 28 24 22 31 29 25 23 

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.5.1 59 56 53 51 61 57 54 52 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Livadă pe rol, alta decât cea prevăzută la nr. 
crt.6.1 60 56 53 51 62 57 54 52 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu 

excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1 

18 16 14 10 18 16 14 10 

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu 

rol de protecție 

0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări 

piscicole        

7 7 4 3 7 7 4 3 

8.1 Teren cu amenajări piscicole                                36 33 30 28 37 34 31 29 

9 Drumuri şi căi ferate                                       0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Teren neproductiv 0 0 0 0 0 0 0 0 

 



 

 

 

 

 

CAPITOLUL IV.    Impozitul pe mijloacele de transport 

 
Nr. 

crt. 

 

Mijloace de transport cu tracțiune mecanică 

Impozitul pe mijloacele de transport – autovehicule art. 470 alin.(2) 

Nivelurile aprobate pentru anul 2021 Nivelurile pentru anul 2022 indexate cu 

rata inflației 2,6% 

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

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cucapacitatea 

cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv    

9 9 

2 Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea  cilindrică de 

peste 1.600 cm3 

10 10 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 

inclusiv 

20 21 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi  2.600 cm3 

inclusiv 

79 81 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi     3.000 cm
3
 

inclusiv                      
158 162 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 319 327 

7 Autobuze, autocare, microbuze                             26 27 

8 Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală 

maximăautorizată de până la 12 tone, inclusiv 

33 34 

9 Tractoare înmatriculate 20 21 

II Vehicule înregistrate  

1 Vehicule cu capacitate cilindrică (lei/200 cm3 ) 

1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 5 5 

1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică   > 4.800 cm3 7 7 

2 Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată           159 lei/an 163 lei/an 
 

 

Art. 470 alin. (3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%. 

 

 

 

 

  

 



 
Nr. 

crt. 

 

 

 

 
 

 

 
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

Impozitul pe mijloacele de transport -autovehiculele de transport de marfă cu masa totală 

autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

art. 470 alin.(5) 

Nivelurile aprobate pentru anul 2021 
- lei/an- 

Nivelurile pentru anul 2022 idexate cu 
rata inflației 2,6% 

             -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 

I Două axe 

 1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 156 0 160 

 2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 156 434 160 445 

 3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 434 610 445 626 

 4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 610 1383 626 1419 

 5 Masa de cel puțin 18 tone 610 1383 626 1419 

II Trei axe 

 1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 273 156 280 160 

 2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 560 273 575 280 

 3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 727 560 746 575 

 4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 1121 727 1150 746 

 5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1741 1121 1786 1150 

 6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1741 1121 1786 1150 



 7 Masa de cel puţin 26 tone 1121 1741 1150 1786 

III Patru axe 

 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 727 737 746 756 

 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 737 1150 756 1180 

 3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1150 1827 1180 1875 

 4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1827 2710 1875 2780 

 5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1827 2710 1875 2780 

 6 Masa de cel puţin 32 tone 1827 2710 1875 2780 

 

 
 

 

Nr. 

crt. 

 

 
 

 

 
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

Impozitul pe mijloacele de transport -  în cazul unei combinaţii de autovehicule, un 

autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă 
autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

art. 470 alin.(6) 

Nivelurile aprobate pentru anul 2021 

- lei/an- 

Nivelurile pentru anul 2022 indexate cu 

rata inflației 2,6% 
            - 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 

I 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 70 0 72 



 4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 70 162 72 166 

 5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 161 378 165 388 

 6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 378 489 388 502 

 7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 489 883 502 906 

 8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 883 1549 906 1589 

 9 Masa de cel puţin 28 tone 883 1549 906 1589 

II 2+2 axe 

 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 152 353 156 362 

 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 353 581 362 596 

 3 Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 581 852 596 874 

 4 Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 852 1029 874 1056 

 5 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1029 1691 1056 1735 

 6 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1691 2360 1735 2421 

 7 Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2360 3562 2421 3655 

 8 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2360 3562 2421 3655 

 9 Masa de cel puțin 38 tone 2360 3562 2421 3655 

III 2+3 axe 

 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1868 2599 1917 2667 



 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2599 3532 2667 3624 

 3 Masa de cel puțin 40 tone 2599 3532 2667 3624 

IV 3+2 axe 

 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1650 2291 1693 2351 

 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2291 3169 2351 3251 

 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3169 4688 3251 4810 

 4 Masa de cel puțin 44 tone 3169 4688 3251 4810 

V 3+3 axe 

 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 938 1135 962 1165 

 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1135 1696 1165 1740 

 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1696 2699 1740 2769 

 4 Masa de cel puțin 44 tone 1696 2699 1740 2769 

 

 

 

 
Nr. 

crt. 

 

 

Masa totală maximă autorizată 

Impozitul pe mijloacele de transport -  în cazul unei remorci, al unei semiremorci sau 

rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la art. 470 alin. (6) 

art. 470 alin.(7) 

Nivelurile aprobate pentru anul 2021 - 
lei- 

Nivelurile pentru anul 2022 indexate cu 
rata inflației 2,6% 

                 -lei- 

1 Până la 1 tonă, inclusiv                 10 10 

2 Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 37 38 

3 Peste 3 tonă, dar nu mai mult de 5 tone  57 58 



4 Peste 5 tonă 70 72 

 

 

Nr. 
crt. 

 
 

Mijloace de transport pe apă 

Impozitul pe mijloacele de transport 
art. 470 alin.(8) 

Nivelurile aprobate pentru anul 2021 

- lei/an- 

Nivelurile pentru anul 2022 indexate cu 

rata inflației 2,6% 

                  lei/an- 

1 Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 23 24 

2 Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 62 64 

3 Bărci cu motor 231 237 

4 Nave de sport și agrement 920 944 

5 Scutere de apă 231 237 

6 Remorchere şi împingătoare:                              X X 

 a) până la 500 CP, inclusiv 615 631 

 b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv                1000 1026 

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

 d) peste 4000 CP                                            2460 2524 

7 Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta 200 205 

8 Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X X 

 a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 200 205 

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

308 316 

 c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone        539 553 

 

CAPITOLUL V.    Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor 

 

Nr. 
crt. 

Suprafaţa pentru care se obţine  
certificatul de urbanism 

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

Nivelurile aprobate pentru anul 2021 

- lei- 

Nivelurile pentru anul 2022 indexate cu rata inflației 2,6% 

-lei- 

1 până la 150 m2, inclusiv          7 7 

2  între 151 şi 250 m2, inclusiv     8 8 

3  între 251 şi 500 m2, inclusiv     10 10 

4 între 501 şi 750 m2, inclusiv     13 13 



5 între 751 şi 1.000 m2, inclusiv   15 15 

6 peste 1.000 m2                    15+ 0,01 lei/ m2 pentru fiecare m2 care depășește 1000 m2 15+ 0,01 lei/ m2 pentru fiecare m2 care depășește 1000 m2 

 

 

Nr. 
crt. 

  
Nivelurile aprobate pentru anul 2021 

- lei- 

 
Nivelurile pentru anul 2022 indexate cu             

rata inflației 2,6% 

                           -lei- 

1 Art. 474 alin.(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către 

comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului 

16 16 

2 Art. 474 alin.(10) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau 

excavări necesare lucrărilor de cercetare şi prospectare a terenurilor în 
etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările 

topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări  

16 16 

3 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  

 9 lei pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă 

ocupată de construcţie. 

9 lei pentru fiecare metru pătrat de 

suprafaţă ocupată de construcţie. 

4  Art. 474 alin. (15) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările 

de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, 
termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu  

14 lei pentru fiecare racord. 14 lei pentru fiecare racord. 

5 Art. 474 alin. (16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură 

stradală şi adresă  

10 lei 10 lei 

6 ART. 475 alin. (1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de 
funcţionare  

 

22 lei 23 lei 

7 Art. 475 alin. (2) Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, 

respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din 
sectorul agricol  

40 lei 44 lei 

8 Art. 475 alin. (3) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei 

privind desfăşurarea activităţilor înregistrate în grupele CAEN 561 - 

Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - 
Alte activităţi recreative şi distractive, potrivit Clasificării activităţilor din 

economia naţională - CAEN 

    a) pentru o suprafaţă de până la 500 m2, inclusiv; 
    b) pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2. 

 

 

 
 

 

8 lei/mp 
8 lei/mp dar nu mai mult de 8.000 de lei 

 

 

 

 
 

 

8 lei/mp 
8 lei/mp dar nu mai mult de 8.000 de lei 

 

 

CAPITOLUL VI. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 

 



Art. 477 alin. (5) Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate se stabilește în cotă de 3% din valoarea serviciilor de reclamă și publicitate ce urmează a 

se încasa în urma contractului încheiat, cu excepția taxei pe valoarea adăugată. 
Nr. 

crt. 

  

Nivelurile aprobate pentru anul 2021 
- lei/mp sau fracțiune de mp- 

 

Nivelurile pentru anul 2022 indexate 
cu rata inflației 2,6% 

          - lei/mp sau fracțiune de mp- 

1 Art. 478 alin.(2) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 

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

35 36 

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

reclamă şi publicitate 

25 

 

26 

  

 

CAPITOLUL VII. Impozitul pe spectacole 

Art. 481 

a) cota de impozit de 2% la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare pentru spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau 

altă manifestare muzicală, prezentarea unui film de cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională; 

b) cota de impozit de 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a). 

 

CAPITOLUL IX. Alte taxe locale 

 

Art.486 alin. (2) 

Taxa pentru deţinerea sau utilizarea vehiculelor lente (neînmatriculate/neînregistrate, utilizate doar in incinte, şantiere, pe câmp, transportate pe 

trailere,tractate,cu excepția remorcilor, etc. ,) 

 

1.autocositoare................................................................................................................ 46 lei/an 

2.autoexcavator (excavator pe autoşasiu)........................................................................40 lei/an 

3.autogreder sau autogreper............................................................................................40 lei/an 

4.buldozer pe pneuri/şenile..............................................................................................40 lei/an 

5.excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri, excavator cu rotor pentru săpat 

şanţuri sau excavator pe pneuri........................................................................................46 lei/an 

6.freză autopropulsată pentru canale sau pentru pământ stabilizat..................................46 lei/an 

7.încărcător cu o cupă pe pneuri.......................................................................................46 lei/an 

8.macara cu greifer............................................................................................................46 lei/an 

9.macara mobilă pe pneuri................................................................................................46 lei/an 

10.macara turn autopropulsată..........................................................................................46 lei/an 

11.şasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemne.....................................................46 lei/an 

12.tractor pe pneuri(care nu circula pe drumurile publice)...............................................46 lei/an 

13.utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor....................................................46 lei/an 



14.vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă.....................................18 lei/an 

15.vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri................................................................46 lei/an 

16.vehicul pentru marcarea drumurilor..............................................................................35 lei/an 

17.vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri.......................................................................46 lei/an 

18.culegătoare de porum şi altele, fără autopropulsie ……………………………………46 lei/an 

19. alte vehicule utilizate în diverse domenii de activitate care nu se regăsesc 

printre cele de mai sus……………………………………………………………..………68 lei/an 

 

 

 
Nr. 

crt. 

 Nivelurile aprobate pentru anul 2021 

- lei- 

Nivelurile pentru anul 2022 indexate cu 

rata inflației 2,6% 
                    -lei- 

1 Art. 486 alin.(4)Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe 

cale administrativă 

571 586 

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

35 36 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VII.   Sancțiuni 

(conform art. 493 din Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal) 

 
Nr. 

crt. 

 

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice   

 

Nivelurile aprobate pentru anul 2021 
- lei- 

 

Nivelurile pentru anul 2022 indexate 
cu rata inflației 2,6% 

- lei- 

1 Art. 493 alin.(3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu 

amendă 

de la 77 lei la 307 lei de la 79 lei la 315 lei 

2 Art. 493 alin.(3)  Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. b) se sanctioneaza cu 

amendă 

de la 307 lei la 765 lei de la 315 lei la 785 lei 

3   Art. 493 alin.(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, 

vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de 
intrare la spectacole se sancţionează cu amendă  

de la 357 lei la 1736 lei de la 366 lei la 1781 lei 

4    Art. 493 alin. (4^1) Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura 

celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la 

de la 550 la 2750 lei de la 564 la 2822 lei 



data primirii solicitării  se sancţionează cu amendă 

 

Potrivit prevederilor art. 493 alin.(5), în cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute în tabelul de mai sus se 

majorează cu 300%. 

 



  

 

  
 
       

Nr.2170 din 14.04.2021 
 
 

 

 

REFERATUL DE APROBARE 

 
 

 

 Primarul orașului Nădlac, Mărginean Ioan-Radu, 
 In conformitate cu prevederile din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 

actualizată, 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, precum și limitele 

amenzilor care se fac venit la bugetul local, sumele respective se indexează anual, 
până la data de 30 aprilie, de către consiliul local, ținând cont de rata inflației pentru 

anul fiscal anterior, care pentru anul 2020 a fost de 2,6 %. 

 Având în vedere cele menționate mai sus, dl Gondec Pavel-șef serviciu buget și 
dna Fabri Alena- consilier din cadrul compartimentului impozite şi taxe din cadrul 

primăriei oraşului Nădlac propune spre analiză un referat de fundamentare privind 

aprobarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a limitelor amenzilor care se fac 
venit la bugetul local care se indexează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul 

fiscal 2022. 

 În temeiul prevederilor : 

- Titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată 
- art.129(1), (2), lit.b, (4), lit.c, (14), art.136, art.196(1), lit.a din Ordonanța de 

Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată 

 
 

PROPUN:  

 

 
Stabilirea, pentru anul 2022, a nivelurilor impozitelor și taxelor locale care 

constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume 

în lei, precum și limitele amenzilor prin indexarea nivelurilor din Titlul IX din Legea 
nr.227/2015, actualizate cu rata inflației de 2,6 %.  

 

 
Primar oraș Nădlac 

MĂRGINEAN IOAN-RADU 

 
  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 

_____________________________________________________________ 

ORAŞ NĂDLAC 
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300 

e-mail :office@primaria-nadlac.ro  ,  www.primaria-nadlac.ro 
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PRIMĂRIA ORAŞULUI Nădlac 

Serviciul Buget 

            din  13.04.2021 

 

    De acord 

         Șef Serviciu Buget 

                                                                                                   Pavel Gondec 

 

 

REFERAT DE SPECIALITATE 

privind propunerea de indexare a impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită 

sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor 

care se fac venit la bugetul local, care se indexează anual pe bazaratei inflației, aplicabile în anul 

fiscal 2022 

 

Încheiat azi 13.04.2021 

 

Subsemnata  Fabri Alena , consilier la Compartimentul Impozite și Taxe din cadrul 

aparatului se specialitate al Primăriei Oraşului Nădlac. 

Având în vedere: 

Titlul IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

Indexarea impozitelor și taxelor locale este reglementată prin art. 491 din  Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare: ”  art. 491    (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, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-

urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice. 

    (2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local și se 

aplică în anul fiscal următor. ...”. 

 Potrivit art. 454 din Legea nr.227/2015 actualizată, impozitele și taxele locale sunt după cum 

urmează: 

    a) impozitul pe clădiri și taxa pe clădiri; 

    b) impozitul pe teren și taxa pe teren; 

    c) impozitul pe mijloacele de transport; 

    d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor; 

    e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate; 

    f) impozitul pe spectacole; 

    g) taxele speciale; 

    h) alte taxe locale. 

Întrucât cuantumul taxelor speciale și ale altor taxe locale nu sunt stabilite prin Codul fiscal, cu 

excepția taxei pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă și a taxei pentru 

eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, ci prin 

hotărâre a consiliului local, acestea nu intră sub incidența indexării; nivelurile taxelor speciale și ale 

altor taxe locale pentru anul 2022 vor fi stabilite prin hotărârea anuală a consiliului local de stabilire 

a impozitelor și taxelor locale, în condițiile art. 489 alin.(1) și (2) din Legea nr.227/2015, 

actualizată. 

Intră sub incidența indexării și amenzile care constituie venit la bugetul local, prevăzute la 

art. 493 alin.(3) și (4) din Legea nr.227/2015 actualizată.  



  

 

Potrivit site-ului oficial al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 

Fondurilor Europene, http://www.dpfbl.mdrap.ro/rata_inflatiei.html, rata inflației pentru anul 2020 

este de 2,6%. 

Astfel, pentru anul 2022, impozitele și taxele locale care constau într-o anumită sumă în lei 

sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor prevăzute la 

art. 493 alin.(3) și (4) din Legea nr.227/2015 actualizată se indexează cu rata inflației de 2,6%. 

Având în vedere cele de mai sus, 

PROPUN 

Stabilirea pentru anul 2022  a nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o 

anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele 

amenzilor prevăzute la art. 493 alin.(3) și (4) din Legea nr.227/2015 actualizată prin indexarea 

nivelurilor din Titlul IX al Legii nr.227/2015 actualizată cu rata inflației de 2,6%. 

 

 

Consilier  

Fabri Alena 
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