
ROMANIA 
JUDEŢUL DOLJ 

COMUNA PLENITA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA 

 
PROIECT DE HOTARARE 

privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020 
 
 
 Consiliul Local al comunei Plenita, intrunit in sedinta ordinara in data de  17.11.2020; 
 Analizand referatul inregistrat cu nr. 10953 din 06.11.2020, prin care se propune aprobarea impozitelor 
si taxelor locale pe anul 2020; 
 In baza prevederilor Titlului IX (art.453 – 495) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile 
si completarile ulterioare si a prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscal cu modificarile 
si completarile ulterioare, referitoare la impozitele si taxele locale; 
 Tinand cont de prevederile art. 1 din H.C.L. Plenita nr. 29 din 19.12.1016 prin care au fost delimitate 
zonelor comunei Plenita, pentru stabilirea impozitului asupra terenului intravilan si extravilan; 
 În temeiul art. 129 alin.  (4) lit. “c”  si art. 139  din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ; 

Consiliul Local al comunei Plenita adoptă prezenta  
 
 

H O T A R A R E : 
 
 
 Art.1. La nivelul unitatii administrativ-teritorale Plenita pentru anul 2021, se aproba  mentinerea 
nivelului impozitelor si taxelor locale, stabilite pentru anul 2019 si 2020. 
 Art.2. Contribuabilii care achita integral impozitele si taxele locale pana la data de 31 martie 2020, 
beneficiaza de o bonificatie de 10%. 
 Art.3. Pentru mijloacele de transport hibride se acorda o reducere cu 50 % fata de nivelul prevazut in 
anexa nr.1 la prezenta hotarare.  
 Art.4. Primarul comunei Plenita, prin compartimentul financiar – contabil si achizitii publice, va duce 
la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
 
                             Contrasemneaza pt. legalitate 
 PREŞEDINTE DE SEDINTA,         SECRETAR GENERAL, 
  NICOLAE PLENICEANU             ADRIAN MARIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plenita: 17.11.2020 
Nr. 27   
 
 

 
 
 



 
     Anexa nr.1 la HCL Plenita nr. 27 din 17.11.2020 

 

 

Denumire 
impozit/taxă 

Nivel prevăzut în L. 227/2015  

(conform rangului și  zonelor localităţii)  

Nivel stabilit 

pentru 2021 

Nivel  *) 

 

Impozitul pe 
clădiri persoane 
fizice 

Clădiri rezidențiale și clădiri anexă înre 0,08 % și 0,2 
% asupra valorii impozabile 

0,1 % 

Clădiri nerezidențiale între 0,2 % și 1,3 % asupra valorii 0,3 % 

Impozitul pe 
clădiri persoane 
juridice 

Clădiri rezidențiale între 0,08 % și 0,2 % asupra valorii 
impozabile 

0,2 % 

Clădiri nerezidențiale între 0,2 % și 1,3 % asupra 
valorii impozabile 

1,3 % 

Impozitul pe teren 
intravilan – c.c. 

Zona A - Pleniţa  Zona A 
 – Castrele 
Traiane. 

 

711 - 1788 lei/ha  569 - 1422  
lei/ha 

 

811 lei/ha 

Impozitul pe teren 
intravilan – altă 
categ. 
- arabil        
- păşune      
- fâneaţă      
- vie            
- livadă       
- pădure      

 
 
 
28 lei/ha 
21 lei/ha 
21 lei/ha 
46 lei/ha 
53 lei/ha 
28 lei/ha 

  
 
 
28 lei/ha 
21 lei/ha 
21 lei/ha 
46 lei/ha 
53 lei/ha 
28 lei/ha 

 
 
 

31 lei/ha 
23 lei/ha 
23 lei/ha 
51 lei/ha 
59 lei/ha 
31 lei/ha 

 
Impozitul pe 
terenul extravilan 
-teren cu constr.       
- arabil         
- păşune      
- fâneaţă     
- vie           
- livadă      
- pădure    

 
 
22 - 31 lei/ha 
42 - 50 lei/ha 
20 - 28 lei/ha 
20 - 28 lei/ha 
48 - 55 lei/ha 
48 - 56 lei/ha 
  8 - 16 lei/ha 

  
 
22 - 31 lei/ha 
42 - 50 lei/ha 
20 - 28 lei/ha 
20 - 28 lei/ha 
48 - 55 lei/ha 
48 - 56 lei/ha 
  8 - 16 lei/ha 

Plenita Castrel 
Traiane 

24 
46 
20 
20 
50 
50 
9 

25 
50 
21 
21 
55 
55 
10 



Impozitul pe 
 mijloacele  
de transport  
Autovehicule 

- motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu 
capacitatea cilindrică de până la 1600 cmc inclusiv – 
8 lei pentru fiecare grupă de 200 cmc sau fracţiune 
- motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea 
cilindrică de peste 1600 cmc - 9 lei lei pentru fiecare 
grupă de 200 cmc sau fracţiune 
- autoturisme cu capacitatea cilindrică între1601 – 
2000 cmc – 18 lei pentru fiecare grupă de 200 cmc sau 
fracţiune 
- autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 – 
2600 cmc - 72 lei pentru fiecare grupă de 200 cmc sau 
fracţiune 
- autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 – 
3000 cmc - 144 lei pentru fiecare grupă de 200 cmc 
sau fracţiune 
- autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 
cmc - 290 lei pentru fiecare grupă de 200 cmc sau 
fracţiune 
- autobuze, autocare, microbuze - 24 lei pentru fiecare 
grupă de 200 cmc sau fracţiune 
- alte vehicule cu tracțiune mecanică masa totală 
maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv - 30 lei 
pentru fiecare grupă de 200 cmc sau fracţiune 
- tractoare înmatriculate - 18 lei pentru fiecare grupă 
de 200 cmc sau fracţiune 

9 

 

10 

 

20 

 

80 

161 

 

323 

27 

 

33 

20 
Remorci, 
semiremorci  
sau rulote 

- până la 1 tonă inclusiv – 9 lei 
- peste 1 tonă dar nu mai mult de 3 tone – 34 lei 
- peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone – 52 lei 
- peste 5 tone – 64 lei  

10 

38 

58 

71 
Mijloace de 
transport  
pe apă 

- luntre, bărci fără motor folosite pentru pescuit şi uz 
personal – 21 lei 
- bărci fără motor folosite în alte scopuri – 56 lei 
- bărci cu motor – 210 lei 
- nave de sport şi agrement – 0 – 1119 lei 
- scutere de apă – 210 lei 

23 

62 

234 

1247 

234 
Taxă pentru 
eliberarea 
Certificatului de 
urbanism în mediul 
urban 
Notă: Pentru 
mediul rural taxa 
este 50 % din taxa 
stabilită pentru 
mediul urban 

până la 150 mp inclusiv – 5-6 lei 
între 151 şi 250 mp inclusiv – 6 - 7  lei 
între 251 şi 500 mp inclusiv – 7-9 lei  
între 501 şi 750 mp inclusiv -   9-12 lei 
între 751 şi 1000 mp inclusiv – 12 -14 lei 
peste 1000 mp – 14 + 0,01 lei/mp pentru fiecare mp 
care depăşeşte 1000 mp 

9 
11 
14 
18 
21 

21+  0,015 



Taxă pentru 
prelungirea unui 
certificat de 
urbanism 

30 % din cuantumul taxei pentru eliberarea 
certificatului sau a autorizației inițiale 

30 % .... 

Taxa pentru 
eliberarea 
autorizaţiei de 
foraje sau excavări  

între 0 -15 lei pentru fiecare mp afectat 15 
 

Taxa pentru 
eliberarea 
autorizaţiei de 
construire pentru 
chioşcuri, tonete, 
cabine, amplasarea 
corpurilor 
panourilor de 
afişaj, a firmelor şi 
reclamelor  

între 0-8 lei pentru fiecare mp de suprafaţă ocupată de 
construcţie 

8 

Taxa pentru 
eliberarea unei 
autorizaţii privind 
lucrările de 
racorduri şi 
branşamente la 
reţele publice de 
apă, canalizare, 
gaze, termice, 
energie electrică, 
telef. şi televiz. prin 
cablu 

între 0 – 13  lei pentru fiecare racord 20 

 

Taxa pentru 
avizarea 
certificatului de 
urbanism de către 
comisia de 
urbanism şi 
amenajarea 
teritoriului    

între 0 – 15 lei 23 

 

Taxa pentru 
eliberarea 
certificatului de 
nomenclatură 
stradală şi adresă  

între 0 –  9 lei 10 

Taxă pentru 
eliberarea de copii 
heliografice de pe 
planuri cadastrale 
sau de pe alte 
asemenea planuri  

între 0 –  32 lei pentru fiecare mp sau fracţiune 32 



Tx pentru 
eliberarea 
autorizaţiei sanitare 
de funcţionare  

între 0 –  20 lei 20 

Taxă pentru 
eliberarea 
atestatului de 
producător / Carnet 
de comercializare a 
produselor agricole  

între 0 –  80 lei 101 

Taxă pentru 
eliberarea/vizarea 
anuală a 
autorizaţiei privind 
desfăşurarea 
activităţii de 
alimentaţie publică 
- CAEN 561, 563 și 
932 

până la 500 mp - până la 4000 lei 
> 500 mp - până la 8000 lei 

4054 

5067 

Taxă pentru 
folosirea 
mijloacelor de 
reclamă şi 
publicitate.  

La locul desf. activ. între 0 – 32 lei/mp 
Alt panou – 0 – 23 lei/mp 

49 

35 

Taxă pentru 
servicii de reclamă 
și publicitate 

Între 1 și 3 % din valoarea serviciilor 3% 

Impozitul pe 
spectacole  

Până la 2 % din suma încasată din vânzarea biletelor 
de intrare și a abonamentelor pentru spectacole de 
teatru, circ, film, operă, operetă erc. 
Până la 5 % în cazul oricărei alte manifestări artistice  

1% 

 

 

2% 
Vehicule 
înregistrate 

Cu cap. cil. < 4800 cmc – 2-4 lei /200cmc 
Cu cap. cil. > 4800 cmc – 4-6 lei /200 cmc 
Fără cap. cil. evidenţiată  - 50-150 lei an 

4 lei/200cmc 
6 lei/200 cmc 

152 lei/an 
Taxă pentru 
îndeplinirea 
procedurii de divorţ 
pe cale 
administrativă 

500 lei 500 lei 

Taxa pentru 
eliberarea unei 
autorizaţii de 
construire pt. o 
cladire rezidentiala 
sau cl. anexa 

0,5 % din valoarea autorizată a lucrărilor 0,5 % ... 



Taxa pentru 
eliberarea unei 
autorizaţii de 
construire pt. alte 
constructii 

1 % din valoarea autorizată a lucrărilor 1 % ... 

Taxa pentru 
prelungirea unei 
autorizații de 
construire 

30 % din cuantumul taxei inițiale 30 % ... 

Taxa pentru 
eliberarea 
autorizației de 
desființare 

0,1 % din valoarea impozabilă a clădirii aferentă părții 
desființate 

0,1 % ... 

Taxa pentru 
indeplinirea 
procedurii de divort 
pe cale 
administrativa 

500 lei 507  

Amenda pentru 
depunerea peste 
termen a declaratiei 
de impunere  

de la 70 la 279 lei de la 71 la 283  

Amenda pentru 
nedepunerea 
declaratiei de 
impunere  

de la 279 la 696 lei de la 283 la 705 

Incalcarea 
normelor de 
tiparire si 
gestionare a 
abonamentelor si 
biletelor de intrare 
la spectacole  

de la 325 la 1578 lei  de la 329 la 1599 

  

*) la nivelul stabilit pentru anul 2021 se aplica indicele de corectie prevazut in Codul fiscal  

   

Presedinte de sedinta,                                                                                                  Secretar general, 

                                                                                                                                             



  Anexa nr. 2 la HCL nr. 27 din17.11.2020 

Nr 
crt 

Taxe locale speciale Valoare taxa – 2021 
-lei - 

1 Vânzarea de produse de orice fel  care nu sunt la mese 10 lei/zi 
2 Folosirea meselor şi a altor spaţii din piaţă şi târgul săptămânal 10 lei/zi 
3 Vânzări bovine, bubaline, cabaline, porcine, ovine, caprine peste 6 luni 10 lei/cap 
4 Vânzări ovine, caprine sub 6 luni 5 lei/cap 
5 Vânzari porci sub 6 luni 5 lei/cap 
6 Vânzari de păsări  1 lei/cap 
7 Vânzări pui  0,50 lei/cap 
8 Pentru ocuparea locurilor necesare vânzării produselor rezultate din 

exercitarea unor activităţi autorizate pe cont propriu pe fiecare m.l. (se 
poate achita trimestrial) 

5 lei/m.l 

9 Pentru ocuparea locului şi platourilor cu mijloace de transport cu tracţiune 
mecanică inclusiv remorci de orice fel (în târg – cereale + piaţă – legume 
în sezon) 

25 lei 

10 Maşini care achiziţionează animale, cereale, legume, fructe etc. 50 lei 
11 Pentru expunerea mărfurilor de orice fel pe gardul pieţei sau târgului  2 lei /m.l/zi 
12 Pentru ocuparea locurilor în piaţa agroalimentară şi târgul de săptămână 

pentru vânzarea brânzei   
10 lei/zi 

13 Rezervare loc piaţă, târg 100 lei/sem. 
14 Taxă pentru valorificarea diverselor produse „second hand” 10 lei/zi 
15 Ocuparea locurilor de către maşinile cu cherestea 30 lei/zi maşina mică 

60 lei/zi maşina mare 
16 Maşini cu butoaie 30 lei/zi 
17 Închiriere cântar 5 lei/zi 
18 Vânzarea de harnaşamente 20 lei/zi 
19 Taxă intrare căruţe şi maşini mici fără marfă 5 lei 
20 Închiriere măsură (baniţă) pentru vânzarea cerealelor 10 lei/zi  
21 Taxă eliberare adeverinţe de orice fel  5 lei  
22 Taxă eliberare certificat fiscal  10 lei  
23 Taxă eliberare certificat fiscal în aceeași zi cu depunerea cererii 40 lei  
24 Taxă deplasare comisie 50 lei  
25 Taxă oficiere căsătorie 200 lei  
26 Taxă eliberare certif. stare civilă(naştere,căsătorie, deces) 20 lei  
27 Taxă începând cu a doua eliberare 60 lei 
28 Taxă intervenţie lucrări branşament şi racorduri la reţelele de apă şi 

canalizare 
50 lei 

29 Taxă acord funcţionare SC, IF, II etc. 20 lei  
30 Taxă pentru expunerea de produse (materiale construcţii, articole 

îmbrăcăminte, încălţăminte etc.) pe domeniul public în scop de reclamă şi 
publicitate 

50 lei/mp/an 

31 Taxa reprezentând contravaloarea imprimatelor: 
- Atestat de producător 
- Carnet de comercializare produse agricole 

16 lei 

32 Taxă staționare în centrul localității a microbuzelor și autobuzelor 
Taxă staționare în parcare 

15 lei/oră 
2 lei/oră 

33 Taxa eliberare anexe procedura succesorala (anexa23, 24) 20 lei 

 



Presedinte de sedinta,                                                                                        Secretar general, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


