
                 ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                    
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

ANEXA  NR.1 la HCL nr 42/2021

Tabloul cuprinzând valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe asimilate acestora și amenzile indexate aplicabile
începând cu anul fiscal 2022

CAPITOLUL I
Impozitul și taxa pe clădiri

I.A.VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri în cazul persoanelor fizice

Nr.
crt

Tipul clădirii
Art.457 alin.2

Valoarea impozabilă
lei/m2

2021
fără instalaţii

Valoarea impozabilă
lei/mp 2022

fără instalaţii pt.
Localitatea Valea Crişului

- Rang IV
Coeficient de corecţie

=1,10

Valoarea impozabilă
lei/mp 2022

fără instalaţii pt.
Localitatea Calnic

Rang V
Coeficient de corecţie =1,05

A
Clădiri 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

623 639 639

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

208 213 213

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

182 187 187

D
Clădire - anexă cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală, din 
cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui 
tratament termic şi/sau chimic

78 80 80
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CAPITOLUL II
Impozitul și taxa pe teren

II.A.IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE ÎN INTRAVILAN

II.A  IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE ÎN INTRAVILAN - „TERENURI CU CONSTRUCŢII”

Zona de încadrare a localităţii
Art.465 alin.2

Nivel existent în anul
2021 Valea Crişului-

rang IV

Impozitul lei/ha în
localitatea

Valea Crişului-rang IV- 2022

Nivel existent în anul 2021
Calnic –rang V

Impozitul lei/ha în
Localităţile

Calnic –rang V- 2022

A 923 947 738 757

II.B  IMPOZITUL PE TERENURILE DIN INTRAVILAN CARE SUNT ÎNREGISTRATE ÎN REGISTRUL AGRICOL LA ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ
DECÂT ACEEA DE „TERENURI CU CONSTRUCŢII”

   

II.B2 IMPOZITUL PENTRU TERENURILE DIN INTRAVILAN
ORICE CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE „TERENURI CU CONSTRUCŢII

NR.
CRT.

CATEGORIA DE
FOLOSINŢĂ/ZONA A

Art. 258 alin.4

LOCALITATE  - LEI/ha

Nivel existent în anul
2021 Valea Crişului-

rang IV

VALEA CRIŞULUI
rang iv

coeficient de
corecţie aplicat 2022

1,10

Nivel existent în anul 2021
Calnic –rang V

CALNIC
rang v

coeficient de
corecţie aplicat 2022

1,00

1 ARABIL 29 30 29 30

2 PĂŞUNI 22 23 22 23

3 FÂNEŢE 22 23 22 23

4 VII 48 49 48 49

5 LIVEZI 57 58 57 58

6 PĂDURI 29 30 29 30
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7 TEREN CU APE 16 16 16 16

8 Drumuri şi căi ferate 0 0 0 0

9 Teren neproductiv 0 0 0 0

II.C.IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE ÎN EXTRAVILAN

NR.
CRT.

CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ
Art. 258 alin.6

ZONA -LEI-RON/HA
LOCALITATEA

VALEA CRIŞULUI CALNIC

Nivel existent în anul
2021

coeficient de corecţie
aplicat -1,10-  2022

Nivel existent în anul
2021 coeficient de corecţie aplicat -

1,0- 2022

1 Teren cu construcţii ZONA  A- 32 lei ZONA  A- 33 lei ZONA  A- 32 lei ZONA  A- 33 lei

2 Arabil ZONA A* - 52 lei ZONA A* - 53 lei ZONA A* - 52 lei ZONA A* - 53 lei

3 Păşune ZONA A - 29 lei ZONA A - 30 lei ZONA A - 29 lei ZONA A - 30 lei

4 Fâneaţă ZONA A - 29 lei ZONA A - 30 lei ZONA A - 29 lei ZONA A - 30 lei

5
Vie pe rod, alta decât cea 
prevăzută la rândul 5.1

ZONA A - 58 lei ZONA A - 60 lei ZONA A - 58 lei ZONA A - 60 lei

5.1. Vie până la intrarea pe rod - - - -

6
Livadă pe rod, alta decât cea 
prevăzută la rândul 6.1 ZONA A - 58 lei ZONA A - 60 lei ZONA A - 58 lei ZONA A - 60 lei

6.1 Livadă până la intrarea pe rod - - - -

7.
Pădure sau alt teren cu 
vegetaţie forestieră, cu excepţia
celui prevăzut în rândul 5

ZONA A -  17 lei ZONA A -  17 lei ZONA A -  17 lei ZONA A -  17 lei

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

- - - -
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8.
Teren cu apă, altul decât cel cu 
amenajări piscicole

ZONA A - 7 lei ZONA A - 7 lei ZONA A - 7 lei ZONA A - 7 lei

8.1. Teren cu amenajări piscicole ZONA A - 35 lei ZONA A - 36 lei ZONA A - 35 lei ZONA A - 36 lei

9. Drumuri şi căi ferate - - - -
10. Teren neproductiv - - - -

              

III.IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

A.I.Pentru  mijloacele de transport cu tracţiune mecanică :
Mijloc de transport

Art.470 alin. 2
Vehicule înmatriculate

Taxa  lei/an/200 cm3

sau  fracţiune
2021

Taxa  lei/an/200 cm3

sau  fracţiune
2022

1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cmc, inclusiv 8 8

2. Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cmc 9 9

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cmc şi 2000 cmc inclusiv 19 19

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cmc şi 2600 cmc inclusiv 75 77

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cmc şi 3000 cmc inclusiv 149 153

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 cmc 301 309

7. Autobuze, autocare, microbuze 25 26

8. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv, precum şi autoturismele de 
teren din producţie internă

31 32

9.  Tractoare înmatriculate 19 19

Vehicule înregistrate
1 Vehicule cu capacitate cilindrică Lei/200 cmc 2021 Lei/200 cmc 2022
1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cmc 4 4
1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cmc  6 6
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată             104/an 107/an
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B .Taxa pentru remorci, semiremorci şi rulote

Masa totală maximă autorizată
Art.470 alin.7

Impozitul lei/an
2021

Impozitul lei/an
2022

1.Până la 1 tonă, inclusiv 9 9
2.Între 1-3 tone ,inclusiv 35 36
3.Între 3-5 tone ,inclusiv 54 55
4.Peste 5 tone 66 68
 
C. Taxa pentru mijloacele de transport pe apă 
Mijlocul de transport pe apă Impozit lei 2021 Impozit lei 2022
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 22 23
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 58 60
3. Bărci cu motor 218 224
4. Nave de sport şi agrement 1.038 1.065
5. Scutere de apă 218 224
6. Remorchere şi împingătoare: x x
a) până la 500 CP, inclusiv 580 595
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv 944 969
c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv 1.451 1.489
d) peste 4000 CP 2.322 2.382
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta 189 194
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: x X
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 189 194
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 3000 de tone, inclusiv 291 299
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 509 522

IV.TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI AUTORIZAŢIILOR

1. Taxa pentru eliberarea Certificat de urbanism art. 474 alin. 1
Suprafaţa de teren pentru care se obtine

Certificatul de urbanism -mp.- Nivelurile pentru anul –2021 lei Nivelurile pentru anul –2022 lei

1.Până la 150 mp. inclusiv 6 6
2.între 151 şi 250 mp. inclusiv 7 7
3.între 251 şi 500 mp. inclusiv 9 9
4.între 501 şi 750 mp. inclusiv 12 12
5.între 751 şi 1.000 mp. inclusiv 15 15
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6.Peste 1000 mp.
15+ 0,01 lei/mp pt.suprafeţele care

depăşesc 1.000 mp
15+ 0,01 lei/mp pt.suprafeţele care depășesc 1.000

mp

(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea 
teritoriului, de către primar 16

Nivelurile pentru anul
–2021 lei

Nivelurile pentru
anul –2022 lei

2. eliberarea autorizaţiei de foraje si excavari (art.474 alin 10) - Pt. fiecare mp  afectat
(11) În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi prospectare, contribuabilii au obligaţia să declare 
suprafaţa efectiv afectată de foraje sau excavări, iar în cazul în care aceasta diferă de cea pentru care a fost emisă 
anterior o autorizaţie, taxa aferentă se regularizează astfel încât să reflecte suprafaţa efectiv afectată.

8 lei 8 lei

 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 (art 474 alin 14)
- Pt.fiecare mp. de suprafaţă ocupată de construcţie 

8 lei 8 lei

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 (art 474 alin 15)-  pentru  fiecare
racord

14 lei 14 lei

 Taxa pentru eliberarea certificatului  de nomenclatură stradală  şi adresă (art.474 alin 16) 9 lei 9 lei

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare (art 475 alin 1) 10 lei 10 lei

 Pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în funcţie de
suprafaţa aferentă activităţilor respective, în sumă de:

- 52 lei pentru o
suprafaţă de până la

500 m², inclusiv
4.152 lei pentru o

suprafaţă mai mare de
500 m²

- 53 lei pentru o
suprafaţă de până la

500 m², inclusiv
4.260 lei pentru o
suprafaţă mai mare

de 500 m²

Taxa pentru eliberarea atestatului de producător/a carnetului de comercializare produse agricole 83 lei 85 lei
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Taxa viza anuală atestat de producător/carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol 21 lei 22 lei

V.TAXE PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

Nivelurile pentru anul –
2021 lei

Nivelurile pentru anul –
2022 lei

1. în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică  ( art. 478 alin.2 din 
Codul Fiscal):

33 lei/an/mp. sau fracţiune
de mp.

34 lei/an/mp. sau
fracţiune de mp.

2.în cazul oricărui  afişaj,panouri sau  structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate (art.478 alin.2) 24 lei/an/mp sau fracţiune
de mp.

25 lei/an/mp sau
fracţiune de mp.

VII. TAXE SPECIALE ŞI ALTE TAXE LOCALE

Nivelurile pentru anul
–2021 lei

Nivelurile pentru
anul –2022 lei

1. taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice (art. 486 alin 1) 52 lei 53 lei
1.1. Taxa pentru utilizarea spaţiilor publice cu ocazia zilelor comunei Valea Crişului sau a altor evenimente 
organizate de Primăria comunei Valea Crişului

415 lei/24 ore 426 lei/24 ore

2.Taxa utilizare drumuri comunale de către agenţii economici cu activitate de exploatare a masei lemnoase
5 lei/mc lemn

exploatat şi transportat

5 lei/mc lemn
exploatat şi
transportat

3. Eliberare copii acte arhivă lei / pagină 5 lei / pagină 5 lei / pagină
4. Taxa pentru închiriere cămine culturale 208 lei / 24 ore 213 lei / 24 ore
5. Taxa eliberare în regim de urgenţă a adeverinţelor, certificatelor de atestare fiscală şi alte documente eliberate de 
primărie

10 lei 10 lei

6. Contravaloare document (pagina) 1 leu pagina 1 leu pagina
7. Redactare, tehnoredactare document 10 lei pagina 10 lei pagina
8. Xerocopie pagina A4
8.1 Xerocopie pagina A3

1 leu/ pagina
2 lei/pagina

1 leu/ pagina
2 lei/pagina

8.2 Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de 
consiliile locale

33 lei 34 lei

9. Taxa de urgenţă pentru eliberare certificate de urbanism – maxim 5 zile 52 lei 53 lei
10. Taxa de urgenţă pentru eliberarea autorizaţiei de construire/desfiinţare – maxim 5 zile 104 lei 107 lei
11. Taxa de urgenţă pentru aprobare cerere şi avizare fişe privind înregistrarea (înmatricularea), scăderea (radierea) 10 lei 10 lei
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mijloacelor de transport – eliberare în ziua depunerii cererii

12. Taxa de utilizare a Casei Mortuare 10 lei/zi de utilizare.
10 lei/zi de
utilizare.

13. Taxa pentru paza comunei 31 lei/an/gospodărie
32

lei/an/gospodărie

14. Taxa pentru utilizarea Sălii de sport
104 lei/oră pentru
activităţi sportive

120 lei/oră conferinţe

107 lei/oră pentru
activităţi sportive

123 lei/oră
conferinţe

15. Concesionare loc de veci pe o perioadă de 25 ani 519 lei 532 lei

16. Concesionare loc de veci pe o perioadă de 7 ani 363 lei 372 lei

17. Prelungire concesiune loc de veci pe o perioadă de 15 ani 104 lei / loc 107 lei / loc

18. Taxa pentru serviciile prestate în cazul divorţului pe cale administrativă 519 lei 532 lei

19. Taxa specială de salubrizare în cazul persoanelor fizice fără contract 17 lei/persoană/lună 17
lei/persoană/lună

20. Taxa specială de salubrizare în cazul persoanelor juridice fără contract 249 lei/lună 255 lei/lună

21. Taxa specială pentru activitatea de informare şi consultare a publicului în vederea elaborării   sau revizuirii 
planurilor  urbanistice zonale(PUZ) şi a planurilor urbanistice de detaliu(PUD)

156 lei/anunţ 160 lei/anunţ

22. Taxă specială pentru îndeplinirea procedurilor privind vâzarea terenurilor agricole şi forestiere 21 lei 22 lei

23. Taxă specială de eliberare a sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale 21 lei 22 lei

24. Taxa certificat de atestare a edificării construcţiei 21 lei 22 lei

25. Chirie imobil Cabinet medical cu farmacie
25.1  Chirie spaţiu sediu Primărie

1 leu/mp/lună
5 lei/mp/lună

1 leu/mp/lună
5 lei/mp/lună

26. Taxă înregistrare contract de arendare sau comodat 10 lei 10 lei

27. Taxă eliberare adeverinţe CAP 20 lei 21 lei

28. Taxă emitere adeverinţă APIA 10 lei 10 lei

29. Taxă eliberare extras plan parcelar 52 lei/planul 53 lei/planul

30. Taxă cheltuieli ocazionate de întocmirea şi comunicarea documentelor de executare silită prin poştă (suma 
include cheltuieli poştale – trimitere cu confirmare de primire, contravaloare consumabile 

8 lei/comunicare 8 lei/comunicare

31. Eliberare extrase din Proiectul Amenajamentului pastoral pentru utilizatorii de păşuni şi fâneţe pentru care a 
fost întocmit Amenajament pastoral de către Primăria Valea Crişului (HCL nr 17/2019)

55 lei/ha 56 lei/ha
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II. LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare
ANEXA – LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

Nivelurile pentru anul –2021 lei Nivelurile pentru
anul –2022 lei

1

Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete 
de proprietate
- pentru animale sub 2 ani 2 lei 2 lei
- pentru animale peste 2 ani 4 lei 4 lei

2 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui si sexului 14 lei 14 lei
3 Taxă eliberare a Titlurilor de Proprietate eliberate în baza legilor de fond funciar 10 lei/ha 10 lei/ha

CAPITOLUL VIII
SANCŢIUNI

    ART. 493 -  Sancţiuni
    
(3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 75 lei la 298 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă de la 298 lei la 741 lei.
    (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 de la 346 lei la 1.681 lei.
    (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 data primirii solicitării
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 532 la 2.662 lei.

Valea Crişului, la 18.05.2021

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                 CONTRASEMNEAZĂ
                       Secretar general al comunei

            KÖLTŐ Attila-Kázmér                                                                      PANAITE Ana-Diana
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