
ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Anexa nr. 1 
JUDEŢUL VÂLCEA                                                                                                                                                                                                                                              la Hotărârea consiliului local nr.       / 2020 
COMUNA  COSTESTI 
CONSILIUL LOCAL 

T A B L O U L 
CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, 

PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE INCEPAND CU ANUL FISCAL 2021 
 

 I.- CODUL FISCAL – TITLUL IX – Impozite şi taxe locale 
 
* Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri,teren si mijloace de transport, datorate pentru întregul an de către persoanele fizice, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o 
bonificaţie de 10 % si 2 pomi fructiferi la suma achitata  mai mare sau egala cu  100 lei. 
- Pentru cladirile rezidentiale si cladirile anexe , aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de  0,1 %, asupra valorii impozabile a cladirii. 
- Impozitul pe clădirile destinate activităţilor turistice , în cazul persoanelor juridice, se calculează prin aplicarea cotei de 0,35 % asupra valorii de impozabile/contabilitate , calculată conform 
prevederilor legale în vigoare 
      * Viza organului fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale  aplicata pe documente – echivalent - fara datorii la bugetul local   
       *Indice inflatie an 2019 – 3,8 % 

CAPITOLUL II 
IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI 

 
TIPUL CLADIRII 

Valoarea impozabilă **) 

-lei/m2- 
Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice, 

încălzire (condiţii 
cumulative ***) 

Fără instalaţii de apă, canalizare, 
electrice, încălzire 

Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice, 

încălzire (condiţii 
cumulative ***) 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electrice, 

încălzire 

Art.457 alin.1 Cota stabilita de Consiliul 
local pentru anul 2020 

0,1 % 

Cota stabilita de Consiliul local 
pentru anul 2020 

0,1 % 

Cota stabilita de Consiliul 
local pentru anul 2021 

0,1 % 

Cota stabilita de Consiliul 
local pentru anul 2021 

0,1 % 
1  3  3 

Art.457 alin.2 
A.- Clădire cu  cadre din beton armat sau cu pereţi 1istant1  din 
cărămidă arsă,sau din orice alte 1istant1 rezultate în urma unui 
tratament termic şi sau chimic     

 
1046 

 
628 

 
1086 

 
652 

B .- Clădire cu pereţi 1istant1 din lemn,din piatra 1istant, din  
cărămidă nearsă,din , vălătuci sau din orice alte 1istant1 nesupuse  
unui tratament termic şi/sau chimic 

 
 

314 

 
 

209 

 
 

326 

 
 

217 
C – clădire anexă cu cadre din beton sau cu pereţi 1istant1  din 
cărămidă arsă,  sau din orice alte 1istant1 rezultate în urma unui 
tratament termic şi/sau chimic 

 
 

209 

 
 

183 

 
 

217 

 
 

190 
D.- cădire anexă  cu pereţii 1istant1 din lemn,din piatră 1istant ,din 
cărămidă nearsă,din vălătuci  sau din orice alte 1istant1 nesupuse 
unui tratament termic şi/sau chimic 

 
 

131 

 
 

78 

 
 

136 

 
 

81 
E.- In cazul contribuabilului care deţine la aceiaşi adresă încăperi 
amplasate la subsol, demisol şi/sau la 1istant, 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 

F.- In cazul contribuabilului care deţine la aceiaşi adresă încăperi 
amplasate la subsol, demisol şi/sau la 1istant, utilizate în alte scopuri 

 
 

 
 

 
 

 
 



decât cea 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 
       Pentru clădirile proprietate publica sau privată a statului ori a unităţilor  administrativ-teritoriale concesionate,închiriate,date în administrare ori in folosinţă ,după caz, persoanelor juridice, se 
stabileşte taxa  clădiri, care reprezintă sarcina  concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii  date a impozitului pe clădiri . 

 
  NOTA 
       Valoarea impozabilă a unei clădiri  se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metrii pătraţi, cu valorile corespunzătoare din tabelul de  mai sus (lei/mp). 
  *.- Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii 
cu un 2istant2ive de transformare de 1,4. 
  **.- Valoarea impozabilă se reduce în raport cu perioada în care au fost finalizate construcţiile, după cum urmează: 
   a).- cu 50%, pentru cladirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 01 inuarie a anului fiscal de referinta; 
   b).- cu 30%, pentru cladirea care are o vechime  cuprinsa intre 50 de ani si 100 de ani 2istant2i , la data de 01 inuarie a anului fiscal de referinta . 
                                                c).-  cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani 2istant2i , la data de 01 inuarie a anului fiscal de referinta 
  ***.- În situaţia în care nu sunt întrunite 2istant2iv aceste condiţii se vor 2istant valorile impozabile, în lei/m2, prevăzute în coloana nr. 4 
  Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de amplasarea clădirii, prin înmulţirea sumei determinate conform tabelului de mai sus cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în 
următorul 2ista. 
  
           Pentru clădirile proprietate publica sau privată a statului ori a unităţilor administrativ teritoriale , închiriate, date în administrare ori  în folosinţă, se stabileşte taxa teren care reprezintă sarcina exclusiva a 
concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului  de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţiile 2istant impozitului pe teren. Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul si zona localitatii  in care 
este amplasata cladirea. 

ZONA DIN CADRUL LOCALITĂŢII RANGUL LOCALITATII 
  2020 

RANGUL LOCALITATII  
 2021 

IV V IV V 
ZONA  A 1,10 1,05 1,10 1,05 
ZONA  B 1,05 1,00 1,05 1,00 

                    NOTĂ 
 - Satul Costeşti se încadrează în localitate de rangul IV, iar satele Bistriţa, Pietreni şi Văratici se încadrează în localităţi de rangul V.  
                    -  Se încadrează în zona A clădirile situate în centrul civic al satului Costeşti. 
 - Se încadrează în zona B clădirile situate în afara centrului civic al satelor Costeşti, Bistriţa, Pietreni şi Văratici – altele decât cele situate în zona A. 
 
 
 

 
CAPITOLUL  III – IMPOZITUL SI TAXA  PE  TEREN 

 
IMPOZITUL/ TAXA  PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII 

Art. 465 alin.(2)                                                                                                                                                                       -  
Zona în  
cadrul 

localităţii 

 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri 
de localităţi 
AN 2020                                                                            
- lei/ha - 

 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri 
de localităţi 
AN 2020                                                         
- lei/ha - 

 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de 
localităţi 
AN 2021                                                                            
- lei/ha  

 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de 
localităţi 
AN 2021                                                                            
- lei/ha  

IV V IV V 
A 930 744 965 772 

B 744 559 772 580 
  NOTA 
- Satul Costeşti se încadrează în localitate de rangul IV, iar satele Bistriţa, Pietreni şi Văratici se încadrează în localităţi de rangul V. 
- Se încadrează în zona A terenurile situate în 2istant civic al satelor Costeşti, Bistriţa, Pietreni şi Văratici, iar în zona B restul terenurilor. 
In cazul unui teren amplasat in intravilan , inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii, precum si terenul inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu 
constructii in suprafata de pana la 400 mp, 2istant2i, se stabileste cf. 2ista. 
 



 
IMPOZITUL/TAXA*  PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECAT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII 

 Art. 465  alin. (4)                                                                                                                                                            - lei/ha – 
Nr. crt. CATEGORIA DE FOLOSINTA ZONA A 

2020 
ZONA  B 

2020 
ZONA A 

2021 
ZONA  B 

2021 
1.- Teren arabil 29 22 30 23 
2.- Păşune 22 20 23 21 
3.- Fâneaţă 22 20 23 21 
4.- Vie 48 37 50 38 
5.- Livadă 55 48 57 50 
6.- Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 29 22 30 23 
7.- Teren cu ape 16 14 17 15 
8.- Drumuri şi căi ferate x x x x 
9.- Teren neproductiv x x x x 

*) Pentru terenurile proprietate 3istan sau privată a statului ori a unităţilor 3istant3ive33e teritoriale , închiriate, date în administrare ori  în folosinţă, se stabileşte 3istant teren care reprezintă sarcina 3istan a 
concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului  de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţiile 3istant impozitului pe teren.  
  Pentru determinarea valorilor impozabile, pe ranguri de localităţi, la nivelurile menţionate în prezenta anexă se vor aplica următorii coeficienţi de corecţie: 
 

RANGUL LOCALITĂŢII COEFICIENT  DE  CORECŢIE 
2020 

COEFICIENT  DE  CORECŢIE 
2021 

IV 1,10 1,10 
V 1,00 1,00 

 NOTĂ 
  - Se încadrează în rangul IV satul Costeşti, iar satele Bistriţa, Văratici şi Pietreni în rangul V. 
 
 
 

IMPOZITUL/TAXA* PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN 
Art. 457 alin. (6)                                                                         

Nr. crt. CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ IMPOZIT   (lei) 

AN  2020 AN 2021 
1.- Teren cu construcţii 32 33 
2.- Teren arabil 52 54 
3.- Păşune  29 30 
4.- Fâneaţă   29  30 

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1  58  60 
5.1 Vie pană la intrarea pe rod X X 
6 Livadă pe rod ,alta decât cea prevăzuta la nr. crt. 6.1  59  61 

6.1 Livadă pană la intrarea pe rod X X 
7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1  17  18 

7.1 Pădure în vârstă de pană la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie  X X 
8. Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole   6  6 

8.1 Teren cu amenajări piscicole  36  37 
9 Drumuri şi căi ferate x x 
10 Teren neproductiv x x 

    *) – Pentru terenurile proprietate 3istan sau privată a statului ori a unităţilor administrativ –teritoriale,concesionate ,închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte 3istant teren care reprezintă sarcina 
3istan a concesionarilor, locatarilor, titularilor de dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, t folosinţă,  în condiţiile 3istant impozitului pe teren. 
 
 



 
        Impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare din tabelul de mai sus, înmulţită cu coeficienţii de corecţie prevăzuţi în următorul 4ista: 
ZONA DIN CADRUL LOCALITĂŢII RANGUL LOCALITĂŢII 

2020 
RANGUL LOCALITĂŢII 

2021 
IV V IV V 

ZONA A 1,10 1,05 1,10 1,05 
ZONA B 1,05 1,00 1,05 1,00 
   NOTĂ 
 - Satul Costeşti se încadrează în localitate de rangul IV, iar satele Bistriţa,Pietreni şi Văratici se încadrează în localităţi de rangul V . 
 - Se încadrează în zona A terenurile situate în extravilanul satelor Costeşti,Bistriţa,Pietreni şi Văratici ,situate de-a lungul luncilor pâraielor Bistriţa şi Costeşti; 
 - Se încadrează în zona B terenurile din extravilan , altele decât cele situate în zona A. 

 

 
CAPITOLUL IV – IMPOZIT PE  MIJLOACELE DE TRANSPORT 

Art. 470 alin. (2)1                                 
Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 

I. Vehicule înmatriculate (lei/200cm3 sau fracţiune din aceasta)  
 Suma în lei, pentru fiecare grupă de 200 

cm3 sau fracţiune din aceasta 
Suma în lei, pentru fiecare 

grupă de 200  cm3  
sau fracţiune din aceasta 

AN 2020 

Suma în lei, pentru fiecare 
grupă de 200  cm3  

sau fracţiune din aceasta 
AN  2021 

1.-  Motociclete, tricicluri,cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de pană la 1600 cm3 inclusiv 8 8 
2. Motociclete, tricicluri  si  cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1600 cm3  9 9 
3.  Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3 inclusiv 19 20 
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3  şi 2600 cm3 inclusiv 75 78 
5.  Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3  şi 3000 cm3 inclusiv 151 157 
6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 cm3 303 315 
7.  Autobuze, autocare, microbuze 25 26 
8.  Alte vehicule cu tractiune mecanica cu  masa totală maximă autorizată de pană la 12 tone, inclusiv 31 32 
9.  Tractoare înmatriculate 19 20 

 II. Vehicule înregistrate   
1.- Vehicule cu capacitate cilindrică:  lei/200 cm3 lei/200 cm3 

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitatea cilindrică <4.800 cm3 4 4 
1.2. Vehicule înregistrate cu capacitatea cilindrică >4.800 cm3 6 6 
2.- Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 52 lei/an 54 lei/an 

* in cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu min. 50%  
*in cazul unui atas, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pt. motocicletele respective. 
1 ) Valorile sunt cele prevăzute la art. 470 alin 2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările aduse prin Legea nr. 227/2015 privind aprobarea OUG nr. 125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi nu au fost indexate deoarece de la data adoptării lor au trecut mai puţin de 3 ani. 

 

         
Art. 470 alin. (5) 

     Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare  de 12 tone 

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa Vehicule cu 4istan de suspensie 4istant4i sau un 
echivalent recunoscut 

Lei /an 2020 

Vehicule cu alt sistem de suspensie 
Lei/an 2021 

I.- Vehicule cu două axe   
   1.- Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 142 0 147 
   2.- Masa de cel puţin de 13 tone, dar mică de 14 tone 142 395 147 410 
   3.- Masa de cel puţin de 14 tone, dar mai mică de 15 tone 395 555 410 576 
   4.- Masa de cel  puţin de 15 tone, dar mai mică de 18 tone 555 1257 576 1305 



   5.- Masa de cel putin 18 tone 555 1257 576 1305 
II.- Vehicule cu 3 axe   
   1.- Masa de cel puţin de 15 tone, dar mai mică de 17 tone 142 248 147 257 
   2.- Masa de cel puţin de 17 tone, dar mai mică de 19 tone 248 509 257 528 
   3.- Masa de cel puţin de 19 tone, dar mai mică de 21 tone 509 661 528 686 
   4.- Masa de cel puţin de 21 tone, dar mai mică de 23 tone 661 1019 686 1058 
   5.- Masa de cel puţin de 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1019 1583 1058 1643 
   6.- Masa de cel puţin de 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1019 1583 1058 1643 
   7.- Masă de cel puţin 26 tone 1019 1583 1058 1643 

III.- Vehicule cu 4 axe   
   1.- Masa de cel puţin de 23 tone, dar mai mică de 25 tone 661 670 686 695 
   2.- Masa de cel puţin de 25 tone, dar mai mică de 27 tone 670 1046 695 1086 
   3.- Masa de cel puţin de 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1046 1661 1086 1724 
   4.- Masa de cel puţin de 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1661 2464 1724 2558 
   5.- Masa de cel puţin de 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1661 2464 1724 2558 

    6.- Masă de cel puţin 32 tone 1661 2464” 1724 2558” 

 
Art. 470 alin. (6) Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone 
 

Numărul de axe şi  greutatea bruta incarcata maximă autorizată Impozitul 
( în lei/an) 2020 

Impozitul 
( în lei/an) 2021 

Ax(e) motor(oare)cu 
5istan de suspensie 

5istant5i sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru 

axele motoare 

Ax(e) motor(oare)cu 
5istan de suspensie 

5istant5i sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru 

axele motoare 

I.- Vehicule cu 2+1 axe     
   1.- Masa de cel puţin de 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0 
   2.- Masa de cel puţin de 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0 
   3.- Masa de cel puţin de 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 64 0 66 
   4.- Masa de cel puţin de 18 tone, dar mai mică de 20 tone 64 147 66 153 
   5.- Masa de cel puţin de 20 tone, dar mai mică de 22 tone 147 344 153 357 
   6.- Masa de cel puţin de 22 tone, dar mai mică de 23 tone 344 445 357 462 
   7.- Masa de cel puţin de 23 tone, dar mai mică de 25 tone 445 803 462 834 
   8.- Masa de cel puţin de 25 tone, dar mai mică de 28 tone 803 1408 834 1462 
    9.- Masă de cel puţin 28 tone 803 1408 834 1462 
II.- Vehicule cu 2+2 axe   
   1.- Masa de cel puţin de 23 tone, dar mai mică de 25 tone 138 321 143 333 
   2.- Masa de cel puţin de 25 tone, dar mai mică de 26 tone 321 528 333 548 
   3.- Masa de cel puţin de 26 tone, dar mai mică de 28 tone 528 775 548 804 
   4.- Masa de cel puţin de 28 tone, dar mai mică de 29 tone 775 936 804 972 
   5.- Masa de cel puţin de 29 tone, dar mai mică de 31 tone 936 1537 972 1595 
   6.- Masa de cel puţin de 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1537 2133 1595 2214 
   7.- Masa de cel puţin de 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2133 3239 2214 3362 
   8.- Masa de cel puţin de 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2133 3239 2214 3362 

   9.- Masă de cel puţin 38 tone 2133 3239 2214 3362 
III.- Vehicule cu 2+3 axe   
  1.- Masa de cel puţin de 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1698 2363 1763 2453 



  2.- Masa de cel puţin de 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2363 3211 2453 3333 
  3.- Masă de cel puţin 40 de tone 2363 3211 2453 3333 
IV.- Vehicule cu 3+2 axe   
  1.- Masa de cel puţin de 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1500 2083 1557 2162 
  2.- Masa de cel puţin de 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2083 2881 2162 2990 

  3.- Masa de cel puţin de 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2881 4262 2990 4424 
4.- Masă de cel puţin 44 de tone 2881 4262 2990 4424 
V.- Vehicule cu 3+3   
   1.- Masa de cel puţin de 36 tone, dar mai mică de 38 tone 853 1032 885 1071 
   2.- Masa de cel puţin de 38 tone , dar  mai mică de 40 tone 1032 1542 1071 1601 

   3.- Masa de cel puţin de 40 tone,  dar mai mică de 44 tone 1542 2454 1601 2547 

 
   4.- Masă de cel puţin 44 tone 
96. La articolul 493: 
 
,,  (8) Contraventiilor prevazute in prezentul capitol li se aplica dispozitiile OG nr.2/2001 privind regimul al 
contraventiilor , aprobata cu modificarile si completarile ulterioare , 6istant6i posibilitatea achitarii, pe loc sau 
in termen de cel mult 48 ore de la data incheierii procesului-verbal, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, 
a jumatate din minimul amenzii 

 
1542 

 
 

 
2454” 

 
 

 
1601 

 
 

 
2547” 

 
 

      Art. 470 alin. (7)                                                                       Remorci, semiremorci sau rulote 
 
                 Masa totală  maximă  autorizată IMPOZITUL  AN  2020 

- lei – 
IMPOZITUL  AN 2021 

- lei 

a .- Până la 1 tonă inclusiv 9 9 
b .- Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 36 37 
c .- Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 54 56 
d .- Peste 5 tone 67 70 

 

 

 

 
CAPITOLUL  V – TAXA  PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI AUTORIZAŢIILOR 

 
Art. 474    Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism 

 
 

2020 
 

2021  
Zona rurala 

(1)  Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism  
- lei - 

 
- lei - 

a) până la 150 m2 inclusiv 3 3 
b) între 151 şi 250 m2 inclusiv 4 4 
c) între 251 şi 500 m2 inclusiv 5 5 
d) între 501 şi 750 m2 inclusiv 6 6 
e) între 751 şi 1.000 m2 inclusiv 7 7 
f) peste 1.000 m2 14 lei + 0,01 lei/ m2 pentru fiecare m2 

ce depăşeşte suprafaţa de 1.000 m2 
14 lei + 0,01 lei/ m2 pentru fiecare 
m2 ce depăşeşte suprafaţa de 1.000 



m2 
(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru zona rurala este egala cu 50 % din taxa stabilita    
(3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egala cu 30 % din cuantumul taxei pt. eliberarea 
certificatului sau a autorizatiei initiale 

  

(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, 
de către primar sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean.  

16  17 

(5) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire rezidentiala sau cladire-anexa este 
egala cu 0,5 % din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii ( taxa se stabileste pe baza valorii lucrarilor 
de constructive  declarate de persoana care solicita autorizatia iar valoarea reala a lucrarilor de constructie 
nu poate fi mai mica decat valoarea impozabila a cladirii) 

  

(6) Taxa pentru eliberare autorizatiei de construire pentru alte constructii decat cele mentionate la alin. 5  
este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv valoarea instalatiilor aferente ( 
taxa se stabileste pe baza valorii lucrarilor de constructie declarate de persoana care solicita autorizatia iar 
valoarea reala a lucrarilor de constructie  nu poate fi mai mica decat valoarea impozabila a cladirii) 

  

(8) Taxa pentru prelungirea unei autorizatii de construire este egala cu 30 % din cuantumul taxei pentru 
eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale 

  

(9) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare , totala sau 7istant, a unei constructii este egala cu 0,1 
% din valoarea impozabila stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri, aferenta partii desfiintate  

  

(10)   Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau  excavări necesare lucrarilor de cercetare si 
prospectare a terenurilor in etapa efectuarii studiilor geotehnice si a studiilor privind ridicarile topografice , 
sondele de gaze,petrol si alte excavari se datoreaza de catre titularii drepturilor de prospectiune si explorare 
si se calculeaza prin inmultirea numarului de metri patrati de teren ce vor fi efectiv afectati la suprafata 
solului de foraje si excavari  

7 lei 
pentru fiecare m2 afectat 

7 lei 
pentru fiecare m2 afectat 

(12) Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de santier in vederea 
realizarii unei constructii, care nu sunt incluse in alta autorizatie de construire, este egala cu 3 % din 
valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier  

  

(13) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, casute sau rulote ori campinguri 
este egala cu 2 % din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie 

  

(14)   Taxa pentru  autorizarea amplasarii de chioşcuri,containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri 
si panouri de afisaj, firme si reclame situate pe caile si spatiile publice  

 8 lei  
pentru fiecare m2 de suprafaţă ocupată 

de construcţie 

 8 lei  
pentru fiecare m2 de suprafaţă 

ocupată de construcţie 
(15)   Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice 
de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie şi televiziune prin cablu 

14 lei 
pentru fiecare racord 

15 lei 
pentru fiecare racord 

(16)   Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă 8 lei 8 lei 
Art. 475    Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unei activităţi  14 lei  - în mediul rural 15 lei  - în mediul rural 

    - Viza anuală a autorizaţiilor 8 lei  în mediul rural 8 lei  în mediul rural 

(1)   Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare 18 lei 19 lei 
(2)   Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de 
comercializarea produselor din sectorul agricol  

73 lei 76 lei 

    - Viza  semestriala  a atestatului de producător 10 lei 10 lei 
(3) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie 
publica 
CAEN – grupa 561-Restaurante, 563 – Baruri si alte activitati de servire a bauturilor si 932 – alte activitati 
recreative si distractive 

523 LEI 
 

543  LEI 
 

 
 

CAPITOLUL  VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA ŞI PUBLICITATE 
 

Art. 477   Taxa  pentru servicii  de reclamă şi publicitate - lei/m2 sau fracţiune de m2- 
AN  2020 

- lei/m2 sau fracţiune de m2- 
AN  2021 



Taxa pentru servicii de reclama si publicitate , 1 % din valoarea serviciilor de reclama      

Art. 478   Taxa  pentru afisaj in scop  de  reclamă şi publicitate   

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică 29 30 
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau oricarei altei structuri de afişaj pentru reclamă şi publicitate 21 22 

 
CAPITOLUL VII – IMPOZITUL  PE  SPECTACOLE 

 
Art. 481  Calculul impozitului   
 (1) Impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit la suma incasata din vanzarea biletelor de 
intrare si a abonamentelor 

  

 a) 1 %   spectacol de teatru , balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala , prezentarea 
unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitive sportiva interna sau internationala 

  

b)  1 %  in cazul oricarei altei manifestari artistice decat cele enumerate la lit.a)   
 

CAPITOLUL  VIII – TAXE  SPECIALE  
 

 
 

 
Art. 484 Taxa pentru susţinerea activităţilor culturale şi sportive, de pe raza localităţii Costeşti, datorată de 
P.F. , A.F. şi societăţi comerciale ce îşi desfăşoară activitatea în comuna Costeşti. 
Sumele rezultate în urma colectării taxei de mai jos vor fi folosite în proporţie de 50% pentru activităţi 
8istant8 şi 50% pentru activităţi sportive 
Taxa se va vira la primăria Comunei Costeşti în patru rate trimestriale 

  

a)    A.F. şi P.F. înfiinţate în baza legii 300/2004 şi a O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor 
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile autorizate, individuale şi întreprinderile familiale 

26 27 

b)  societăţi comerciale  
 

52 54 

 
CAPITOLUL IX – ALTE  TAXE  LOCALE  

 

 
 

 
 NIVELUL  TAXEI  

 AN 2020 
lei 

NIVELUL  TAXEI  
 AN 2021 

lei  
Art. 486   Alte taxe locale    
(1)  Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, a caselor memoriale sau a  
monumentelor istorice, de arhitectură şi arheologie 

20 lei/zi 
 

21 lei/zi 
 

(2) Taxa zilnică pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc 
infrastructura publica locala 

20 lei/zi 
 

21 lei/zi 
 

Taxa anuală pentru vehicule lente 52 lei/an 54 lei/an 
Taxă vehicule cu tracţiune animala 
Taxa vehicule care nu se supun inmatricularii – cf. art.470 

13 lei/an 13 lei/an 

Taxă eliberare certificate de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării 
                          - vehicule cu tracţiune animala 
                          - vehicule lente 

 
21 lei 
42 lei 

 
22 lei 
44 lei 

Viza anuală pentru vehicule înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligaţia  
înmatriculării : 

  

               - vehicule lente cu tracţiune animală 10 lei/an 10 lei/an 
               - vehicule lente 21 lei/an 22 lei/an 
               -vehicule care nu se supun inmatricularii 21 lei/an 22 lei/an 
(4)  Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa 552 573 
(5) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile 29 lei pentru fiecare m2 sau 30 lei pentru fiecare m2 



locale fracţiune de m2                             sau fracţiune de m2                             
Taxe pentru eliberarea avizelor de protecţie civilă în funcţie de suprafaţa construibilă 2 lei/m2 2 lei/m2 
Taxă oficiere căsătorie în zilele de sărbători legale 52/căsătorie 54/căsătorie 
Taxă pentru eliberare copii acte arhivă lei/pagină 14 lei/pagină 15 lei/pagină 
Taxă pentru constatări la faţa locului 31 lei/constatare     32 lei/constatare     
 
 
Procedura de încasare a taxei pentru vehiculele lente. 
Pentru vehiculele lente existente în proprietate  la data de 1 ianuarie 2021, acesta are obligaţia să depună o declaraţie de impunere până la data de 31 ianuarie a anului 2021. 
Pentru vehiculele lente dobândite în cursul anului 2021, persoanele vor depune declaraţia de impunere în termen de 30 de zile de la data dobândirii. 
Pentru vehiculele lente existente în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de la data de 1 ianuarie 2021, taxele locale datorate pentru întregul an fiscal se achită până cel târziu la data 
de 31 martie a anului 2021. 
Pentru vehiculele lente dobândite după data de 1 ianuarie 2021, taxele locale se datorează începând cu 01 ianuarie  a anului următor celui în care s-a dobândit vehiculul lent. 
Pentru vehiculele înstrăinate ori scoase din funcţiune,proprietarul are obligatia sa depuna documentul de radiere la organul fiscal, in termen de 30 de zile de la data radierii si inceteaza sa 

datoreze impozitul incepand cu data de 01 ianuarie a anului urmator . 
 

 

 

 

ALTE TAXE LOCALE  
APROBATE PRIN HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL PENTRU ANUL 2020 

NR. 
CRT. 

SPECIFICARE AN 2019 AN 2020 

1 TAXA  CHIRIE CAMIN CULTURAL  PENTRU  EVENIMENTE  ORGANIZATE 
- Camin cultural Costesti  
- Camin cultural Bistrita si Camin cultural Pietreni 

 
334 lei / eveniment 
167  lei / eveniment 

 
347 lei / eveniment 
173  lei / eveniment 

2 TAXA INCHIRIERE  TEREN –suma de pornire licitatie 6 lei / mp 6 lei / mp 
3 TAXA INCHIRIERE  CLADIRI –suma de pornire licitatie 9 lei / mp 9 lei / mp 
4 TAXA INCHIRIERE VIDANJA – prestari servicii 279 lei / ora / la distanta de 5 

km 
290 lei / ora / la distanta de 

5 km 
5 TAXA INCHIRIERE BULDOEXCAVATOR 89 lei/ ora 92 lei/ ora 
6  Redactarea şi înregistrarea  contractelor de arendare 5 lei 5 lei 
7 Taxa pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscal in regim de urgent (in aceeasi zi) 

-persoane fizice 
-persoane juridice 

 
- 
- 

 
- 
- 

8 -Taxa de salubrizare pentru utilizatorii serviciului – persoane fizice care nu au incheiat contract de prestare a 
serviciului cu operatorul de salubrizare 
Cf. Regulament privind - Taxa de salubrizare pentru utilizatorii serviciului – personae fizice care nu au incheiat 
contract de prestare a serviciului cu operatorul de salubrizare, aprobat prin HCL 

20 lei/familie/luna 
10 lei/persoana singura/luna 

20 lei/familie/luna 
10 lei/persoana singura/luna 

 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

VENITURI  POTENTIALAE 
 

Ce se pot obtine din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoria de bunuri – 
Considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei familii, ce se iau in calcul la stabilirea dreptului la ajutor social 

 

Nr. 
Crt. 

Bunuri mobile necesare intr-o gospodarie *) Limita venit/buc AN 2020 
- lei - 

Limita venit/buc AN 2021 
- lei 

1 Masina de gatit 640 640 
2 Frigider 1.064 1.064 
3 Combina frigorifica 1.450 1.450 
4 Congelator 758 758 
5 Masina de spalat automata 1.250 1.250 
6 Televizor color  1.140 1.140 
7 Video (DVD player) 945 945 
8 Calculator personal 2.489 2.489 

*) Bunurile mobile mentionate mai sus trebuie sa fie in stare de functionare , iar pentru cele folosite mai mult de 24 luni , limita va fi stabilita la jumatatea valorilor din tabel . 

 VENITURILE  POTENTIALE  PROVENITE  DIN  VANZAREA  TERENURILOR SI  VALORIFICAREA  CULTURILOR  
AGRICOLE 

Limita venit/ha 
AN 2019 

 - lei - 

Limita 
venit/ha 
AN 2020 

 - lei - 
1 Terenuri arabile 14.300*) 14.300*) 
2 Teren intravilan 111.000*) 111.000*) 
3 Teren forestier 6.250*) 6.250*) 
4 Pasuni 13.750*) 13.750*) 
5 Fanete 13.750*) 13.750*) 
6 Vii nobile 32.500*) 32.500*) 
7 Culturi agricole : - UM- venit net/ ha/ an   
 -grau 130**) 130**) 
 -porumb 108**) 108**) 
 -fasole 118**) 118**) 
 -orz 150**) 150**) 
 -floarea soarelui 101**) 101**) 
 -cartofi 2.850**) 2.850**) 
 -pepeni 2.200**) 2.200**) 
 -sfecla 242**) 242**) 
 -vie –struguri de masa 

       - struguri de vin 
600**) 
300**) 

600**) 
300**) 

 -tutun 645**) 645**) 
 -soia 125**) 125**) 

8 Livezi 600**) 600**) 
9 Legume 1000**) 1000**) 

*) –Pretul de vanzare in lei al unui hectar. 



**)- Venitul net in lei/ha 
Nr.crt. CATEGORII  DE ANIMALE Limita/buc 

AN 2019 
 - lei - 

Limita/buc 
AN 2020 

 - lei - 
1 Bovine 2.500*) 2.500*) 
2 Porcine 650*) 650*) 
3 Ovine / caprine 140*) 140*) 
4 Cabaline 1.700*) 1.700*) 
5 Pasari 28*) 28*) 
6 Familii de albine 150*) 150*) 
7 Iepuri de casa 40*) 40*) 

*) Pretul de vanzare pe cap de animal sau,dupa caz, al unei familii de albine 
NOTA – Preturile stabilite in prezenta anexa se folosesc la evaluarea bunurilor calculate ca diferenta  de bunurile care nu sunt considerate de stricta necesitate pentru nevoile familiale si bunurile 
considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei familii. 
NOTĂ – TAXELE NU INCLUD CONTRAVALOAREA DOCUMENTELOR ELIBERATE CA URMARE A PRESTĂRII DE SERVICII, CARE SE STABILEŞTE POTRIVIT DISPOZIŢIILOR LEGALE 
                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN  DE  LUCRARI 
PROPUS PENTRU EXECUTARE IN ANUL 2020 , IN COMUNA COSTESTI 

PENTRU CETATENII CE VOR EFECTUA MUNCA IN FOLOSUL COMUNITATII 
SI  PENTRU CETATENII CE VOR EFECTUA MUNCA  BENEFICIARI  DE AJUTOR SOCIAL 

Nr. 
Crt. 

LUCRARI  DE EXECUTAT 

1 AMENAJARE  ALEI 
2 AMENAJARE  DEPOZITE MATERIALE ANTIDERAPANTE  
3 AMENAJARE  DRUMURI  COMUNALE 
4 AMENAJARE PRIN PIETRUIRE A STRAZILOR 
5 CURATIRE BAZINE DE APA 
6 CURATIRE IZLAZURI COMUNALE 
7 CURATIRE SANTURI SI RIGOLE 
8 DEZAPEZIRE TROTUARE, CAI DE ACCES 
9 IGIENIZARE ALBIA  RAURILOR PIETRENI SI BISTRITA 
10 IMPRASTIAT MATERIAL ANTIDERAPANT  
11 REPARATII  GARDURI / IMPREJMUIRI 
12 REPARATII  IMPREJMUIRE IZLAZURI COMUNALE 
13 TAIERE MANUALA SI MECANICA A LEMNELOR DE FOC LA SCOLI , PRIMARIE, CAMINE CULTURALE 
14 TOALETARE , TAIERE, ARBORI PE STRAZI SI IZLAZURI 
15 VARUIRE POMI DE PE MARGINEA DRUMURILOR 
16 VOPSIRE MARCAJE LA PODURI, PODETE , PARAPETI DRUMURI 
17 ALTE ACTIVITATI 

 

 

AN 2020 AN 2021 
NOTA - Cuantum ora lucrata , in functie de venitul minim pe economie ( 2080 lei)  
= 13  lei / ora   ( 104  lei / zi ) 
 

 

NOTA - Cuantum ora lucrata , in functie de venitul minim pe economie ( 2230 
lei)  = 13,94  lei / ora   ( 111,52  lei / zi ) 
 

 

 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                             
                                                              
                                                            Contrasemnează:                     
                                                             SECRETAR,  
                                                                                                                                                                                                                                                                                  Vasile NEAGU 
 

 

 

 


