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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021 

 
              Consiliul local Amara, judeţul Ialomiţa; 

Având în vedere: 
-referatul de aprobare nr. 63 din 10.03.2020, al Primarului orasului Amara; 
-raportul de specialitate nr.64 din 10.03.2020 al Compartimentului Impozite si taxe; 
-raportul de avizare nr.64 din 27.04.2020 al Comisiei pentru activitati economico-financiare si buget. 

Examinand: 
-prevederile art. 16 alin 2 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale; 
-prevederile titlului IX din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
-prevederile art. 129 alin. (2) lit b) şi alin. (4), lit. c) şi art. 200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul prevederilor art. 196 alin (1) lit a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 - Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2021 după cum urmează: 
a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevazute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale 

pentru anul 2021 constituind anexa nr.1 la prezenta hotărâre ;  
b) cota prevazută la art.457 alin.1 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015, referitoare la 

impozitul pe clădirile rezidențiale aparținând persoanelor fizice se stabileşte la 0,11% asupra 
valorii impozabile a clădirii; 

c) cota prevazută la art.458 alin.1 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015, referitoare la 
impozitul pe clădirile nerezidențiale aparținând persoanelor fizice se stabileşte la 0,2% asupra 
valorii impozabile a clădirii; 

d) cota prevazută la art.460 1alin.1 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015, referitoare la 
impozitul pe clădirile rezidențiale aparținând persoanelor juridice se stabileşte la 0,1% asupra 
valorii impozabile a clădirii; 

e) cota prevazută la art.460 alin.2 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015, referitoare la 
impozitul pe clădirile nerezidențiale aparținând persoanelor juridice se stabileşte la 1% asupra 
valorii impozabile a clădirii; 

f) cota prevăzută la art.470 alin.3 din din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015, referitoare 
reducerea impozitului în cazul mijloacelor de transport hibride se stabilește la 100%; 

g) cota prevazută la art.477 alin.5 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015, referitoare la taxa 
pentru serviciile de reclamă și publicitate se stabileşte la 2% din valoarea serviciilor de reclamă şi 
publicitate; 

h) cota prevăzută la art.481 alin.2 lit.a Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015, referitoare la 
impozitul pe spectacole în cazul unui specacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic 
saul altă manifestare muzicală, prezentarea unui film, unspectacol de circ sau orice competiție internă 



sau internațională se stabilește la 2% din suma încasată din vânzarea biletelor de intrare și a 
abonamentelor; 

i) cota prevăzută la art.481 alin.2 lit.b Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015, referitoare la 
impozitul pe spectacole în cazul oricărui alt specacol decât cele prevăzute la art.481 alin.2 lit.a se 
stabilește la 5% din suma încasată din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor. 
 
Art.2 

a) Bonificaţia prevazută la art.462 alin.2 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015 referitoare la 
plata impozitului pe clădiri de către persoanele fizice cu anticipaţie până la 31 martie  a anului 
respectiv se stabileşte la 10%. 
b) Bonificaţia prevazută la art.462 alin.2 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015 referitoare la 
plata impozitului pe clădiri de către persoanele juridice cu anticipaţie până la 31 martie  a anului 
respectiv se stabileşte la 5%. 
c) Bonificaţia prevăzută la art.467 alin.2 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015 referitoare la 
plata impozitului pe teren, de către persoanele fizice cu anticipaţie până la 31 martie a anului respectiv 
se stabileşte la 10% . 
d) Bonificaţia prevăzută la art.467 alin.2 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015 referitoare la 
plata impozitului pe teren, de către persoanele juridice cu anticipaţie până la 31 martie a anului 
respectiv se stabileşte la 5% . 
e) Bonificaţia prevăzută la art.472 alin.2 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015 referitoare la 
plata impozitului pe mijloacele de transport, de către persoanele fizice cu anticipaţie până la 31 
martie a anului respectiv se stabileşte la 10% . 
f) Bonificaţia prevăzută la art.472 alin.2 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015 referitoare la 
plata impozitului pe mijloacele de transport, de către persoanele juridice cu anticipaţie până la 31 
martie a anului respectiv se stabileşte la 5% . 
 

Art.3 
a) Cota prevăzută la art.489 alin.4 Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015, referitoare la majorarea 
impozitului pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, începând cu al treilea an, se 
stabilește la 500%. 
b) Cota prevăzută la art.489 alin.5 Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015, referitoare la majorarea 
impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în 
intravilan precum si condițiile și criteriile concrete de aplicare a cotelor,  se stabileste conform 
HCL nr. 42/30.03.2016. 
 

Art.4 - Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de 
construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe teren  pentru anul 2021 se delimitează 
zonele în intravilan conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre. 
 

Art.5 - Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite şi taxe locale, inclusiv hotărârile 
Consiliului local Amara, prin care s-au stabilit impozite şi taxe locale pe o perioadă de 5 ani anteriori 
anului fiscal curent, este prevazută în anexa nr.3. 
 

Art.6 - Lista cuprinzând actele normative, inclusiv hotărârile Consiliului local Amara, în temeiul 
cărora s-au acordat facilităţi fiscale pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevazută în 
anexa nr.4. 
 

Art.7 - Se aprobă  procedura de acordare a facilităţilor fiscale categoriilor de persoane fizice 
prevăzute al art.456 alin.2, 464 alin.2  din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015 potrivit anexelor 
5 și 6. 
 



Art.8 - Se aprobă procedurile privind perceperea altor taxe locale art.486 alin.3 Cod Fiscal 
aprobat prin Legea nr.227/2015 în conformitate cu anexa nr.7 la prezenta hotărâre. 
 

Art.9 - Anexele 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.10 - Prezenta hotărâre intra în vigoare la data aducerii la cunoștință publică. 
 

Art.11 - Prezenta hotărâre se comunică Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea exercitării 
controlului de legalitate şi primarului oraşului Amara şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija 
secretarului oraşului Amara. 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
  Ioan Marian OSACENCO                                                  SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                        Ştefan DOBRIŞ 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 44 
Din 29 aprilie 2020 
Adoptată în Amara 
Ex.3                                    
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Anexa nr.1 la Hotararea Nr. 44 din 29.04.2020 
 

 
TABLOUL 

cuprinzând impozitele şi taxele locale pe raza oraşului Amara, judeţul Ialomiţa 
A.Impozitul şi taxa pe clădiri 

Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită 
desfaşurată la clădiri şi alte construcţii aparţinând persoanelor fizice 

(Legea nr. 227/52015, art. 457, alin 2) 
 

Nivelurile pentru anul 2021 
Valoarea impozabila lei/m.p. Nr.

crt. 
Felul clădirilor şi al altor construcţii impozabile Cu instalaţii de apă, 

canalizare, încălzire, 
(condiţii cumulative) 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electrice, 

încălzire 
0 1 2 3 

1 
A.Clădire cu cadre din beton armat cu pereţi exteriori din 
cărămidă arsă sau din alte materiale rezultate în urma unui 
tratament termic şi/sau chimic 

1101 660 

2 

B.Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră 
naturală, din cărămidă nearsă din vălătuci  sau din orice alte 
materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau 
chimic 

330 220 

3 
C.Clădire-anexă cu cadre din beton armat cu pereţi 
exteriori din cărămida arsă sau din alte materiale rezultate în 
urma unui tratament termic şi/sau chimic 

220 193 

4 

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră 
naturală, din cărămidă nearsă din vălătuci  sau din orice alte 
materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau 
chimic 

138 83 

5 

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă 
încăperi amplasate la subsol, la 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 

6 

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

Se aplica coeficient de corectie conform art.457 alin.6 din Codul Fiscal, oraşul Amara este localitate de rangul III. 
Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a orasului Amara, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, 
dupa caz, persoanelor juridice, se stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului 
de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri.   

 
 
 
 
 



 
B.Impozitul/taxa pe terenurile situate în intravilan, terenuri cu construcţii, art. 465 alin 2 

Zona în cadrul localităţii 
lei/ha 

Nivelul stabilit în 2021 

A 8990 
B 6344 
C 2976 
D 1732 

Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a orasului Amara, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, 
se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, 
dupa caz,in conditii similare impozitului pe teren. 

 
C.Impozitul/taxa pe terenurile situate în intravilan alte categorii de folosinţă, art. 465 alin 4 

Nivelurile pentru anul 2021 (lei/ha) 
Nr.crt. Categoria de folosinţă/Zona 

Zona A Zona B Zona C Zona D 

1 Arabil 31 23 21 17 
2 Paşuni 23 21 17 15 
3 Fâneţe 23 21 17 15 
4 Vii 51 38 31 21 
5 Livezi 58 51 38 31 
6 Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră 31 23 21 17 
7 Terenuri cu ape 17 15 8 x 

Se aplica coeficient de corectie pozitiva conform art.465 alin 5 din Codul Fiscal, oraşul Amara este localitate de rangul III. 
Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a orasului Amara, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, 
se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, 
dupa caz,in conditii similare impozitului pe teren. 

 
D. Impozitul/taxa pe terenul extravilan, art. 465 alin 7 

Nr.crt. Categoria de folosinţă Nivelurile pentru 2021 
1 Teren cu construcţii 31 
2 Arabil 55 
3 Pășune 24 
4 Vii pe rod 60 
5 Teren neproductiv X 

Se aplica coeficient de corectie pozitiva conform art.457 alin 6 din Codul Fiscal, oraşul Amara este localitate de rangul III. 
Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a orasului Amara, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, 
se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, 
dupa caz, in conditii similare impozitului pe teren.    

 
E.Impozitul pe mijloacele de transport 

 
E.a.Pentru mijloace de transport cu tracţiune mecanică, art. 470, alin 2 

Tipul mijlocului de transport / Vehicule înmatriculate 
Nivelul pentru anul 2021 

lei/an/200 c.m.c. sau 
fracţiune 

1.Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică  până 
la 1600 cm3 inclusiv 

8 

2.Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică  de 
peste 1600 cm3 inclusiv 

10 

3.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3 inclusiv 20 
3.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3 inclusiv 79 
4.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3 inclusiv 159 
5.Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 cm3 319 
6.Autobuze, autocare, microbuze 26 
7.Alte autovehicule  cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv 33 



8.Tractoare înmatriculate 20 
Tipul mijlocului de transport / Vehicule înregistrate  
1.Vehicule cu capacitate clindrică Lei/200 cmc 
1.1.Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică <4.800 cmc 2 
1.2.Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică >4.800 cmc 4 
2.vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată 55 lei/an 
 
E.b.Autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, 
art. 470 alin 5 

Impozitul (în lei/an) 2021 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

Ax (e) motor (oare) 
cu sistem de 

suspensie 
pneumatică sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru 
axele motoare 

I 2 axe 

1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 157 

2 Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 157 435 

3 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 435 611 

4 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 611 1383 

5 Masa de cel puțin 18 tone 611 1383 

II 3 axe 

1 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 157 273 

2 Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 273 561 

3 Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 561 728 

4 Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 728 1121 

5 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1121 1742 

6 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1121 1742 

7 Masa de cel puțin 26 tone 1121 1742 

III 4 axe 

1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 728 737 

2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 737 1151 

3 Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1151 1828 

4 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1828 2712 

5 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1828 2712 

6 Masa de cel puțin 32 tone 1828 2712 

 



 

E.c.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 

Impozitul (în lei/an) 2021 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 
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 puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 

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

3 Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 71 

4 Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 71 162 

5 Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 162 379 

6 Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 379 490 

7 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 490 884 

8 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 884 1550 

9 Masa de cel puțin 28 tone 884 1550 

II 2+2 axe 

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

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

3 Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 581 853 

4 Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 853 1030 

5 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1030 1691 

6 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1691 2348 

7 Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2348 3564 

8 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2348 3564 

9 Masa de cel puțin 38 tone 2348 3564 

 2+3 axe 

1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1869 2601 

2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2601 3534 

3 Masa de cel puțin 40 tone 2601 3534 

 3+2 axe 



1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1651 2294 

2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2294 3171 

3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3171 4691 

4 Masa de cel puțin 44 tone 3171 4691 

 3+3 axe 

1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 939 1136 

2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1136 1698 

3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1698 2701 

4 Masa de cel puțin 44 tone 1698 2701 

 
E.d.Remorci, semiremorci şi rulote, art. 470, alin 7 

Capacitate 
Nivelul pentru anul 2021 

lei/an 
Pentru remorci, semiremorci şi rulote x 
a) până la o tonă inclusiv 10 
b) între 1 şi 3 tone inclusiv 37 
c) între 3 şi 5 tone inclusiv 57 
d) peste 5 tone 71 
 
E.f. Mijloace de transport pe apă, art. 470, alin 8 

Pentru mijloace de transport pe apă 
Nivelul pentru anul 2021 

lei/an 
1.Luntre, bărci fără motor folosite pentru uz şi agrement personal 23 
2.Bărci fără motor folosite în alte scopuri 61 
3.Bărci cu motor 232 
4. Nave de sport şi agrement 550 
5.Scutere de apă 232 
 

F.Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizatiilor 
 
A.În domeniul construcţiilor taxele se stabilesc în funcţie de 
valoarea acestora sau a instalaţiilor, de suprafaţa terenurilor sau 
de natura serviciilor prestate astfel: 

Nivelul pentru anul 2021 
lei/m.p. 

1. Taxa pentru eliberarea certificat de urbanism, art. 474 alin 1 x 
Până la 150 m.p. inclusiv 6 
Între 151 m.p.-250 m.p. inclusiv 7 
Între 251 m.p.-500 m.p. inclusiv 10 
Între 501m.p.-750 m.p. inclusiv 13 
Între 751m.p.-1000 m.p. inclusiv 16 

Peste 1000 m.p. 
16+0,01 leu/m.p. pentru fiecare m.p. care 

depăşeşte 1000 m.p. 
2. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către 
comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari 
sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului local, art. 
474 alin 4 

17 lei 

3.Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări, art. 
474 alin 10 

8 lei pentru fiecare m.p. afectat 

4. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru 
chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere situate pe căile şi în 

8 lei pentru fiecare m.p. de suprafaţă ocupată 
de construcţie 



spaţiile publice precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a 
panourilor de afişaj a firmelor şi reclamelor, art. 474 alin 14 
5. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor privind racorduri şi 
branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, energie 
electrică, telefonie şi televiziune prin cablu, art. 474, alin 15 

15 lei pentru fiecare racord 

6. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală 
şi adresă, art. 474 alin 16 

10 lei 

7. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare, 
art. 475 alin 1 

22 lei 

8. Taxa pentru eliberarea atestatului de producător, art. 475 alin 2 88 lei 
9. Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a 
produselor agricole, art. 475 alin 2 

55 lei 

10. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei 
privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, art. 
475 alin 3 
a) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei 
privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pentru 
restaurant în suprafață de: 
1-100 m.p. 
101-200 m.p. 
201-300 m.p. 
Peste 300 m.p. 
b) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei 
privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pentru 
bar în suprafață de: 
1-100 m.p. 
101-200 m.p. 
201-300 m.p. 
Peste 300 m.p. 
c) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei 
privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pentru 
bar-terasă în suprafață de: 
1-100 m.p. 
101-200 m.p. 
201-300 m.p. 
Peste 300 m.p. 
d) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației 
privind desfășurarea de activități recreative și distractive în 
suprafață de: 
1-100 m.p. 
101-200 m.p. 
201-300 m.p. 
Peste 300 m.p. 

 
 
 
 
 
 

440 lei 
660 lei 
880 lei 

1101 lei 
 
 
 

330 lei 
550 lei 
770 lei 
991 lei 

 
 
 

220 lei 
440 lei 
660 lei 
880 lei 

 
 
 

165 lei 
330 lei 
495 lei 
660 lei 

 
G.Taxa pentru afișaj în scop de reclamă şi publicitate, art. 478 alin 2 

 

Modalitatea de reclama şi publicitate: 
Nivelul pentru anul 2021 

lei/m.p. 
Pentru afişaj, în locul în care persoana derulează o activitate 
economică 

35 

Pentru panouri, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă 
şi publicitate 

25 



 
 

I. Taxe speciale, art. 484 

Denumire taxa Nivelul pentru 2021 
Taxa de salubrizare (instituita prin HCL nr. 
77/2009, modificata prin HCL nr. 7/2020) 

12 lei/persoana/luna 

 

 

J.Alte taxe locale, art. 486 

Cazuri: Nivelul pentru 2021 
Taxa pentru pentru utilizarea locurilor publice pentru 
vânzarea de produse din vehicule 

28 lei/zi 

Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru depozitarea 
de materiale, realizarea unor lucrări, pentru desfacerea de 
produse ce fac obiectul comerţului, în pieţe, în târguri, în 
oboare, în standuri situate de-a lungul drumurilor publice, 
în parcari sau în alte locuri anume stabilite prin hotarari ale 
consiliului local, ocuparea terenului pentru manifestari 
ocazionale (expoziţii, spectacole în aer liber etc.) 

17 lei/m.p./zi 

Taxa zilnica pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor 
destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura 
publică locală 

17 lei/zi 

Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale 
administrativă 

750 lei 

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

35 lei 
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Anexa nr.2 la Hotararea Nr. 44 din 29.04.2020 
 

ÎNCADRAREA 
pe zone a intravilanului oraşului Amara, conform criteriilor stabilite prin HCL nr. 43/22.04.2019, cu  

modificarile si completarile ulterioare 
 
Zona A: 
 

Utilitati 
Pozitia fata de 

centru 
Categorie strada Denumire 

strada 
Apa Canalizare Gaze Electricitate Distanta Puncte Asfalt Piatra Pamant 

Total 
puncte 

Viilor 1 1 1 1 325 5 3 - - 12 
Tudor 
Vladimirescu 

1 1 1 1 150 5 3 - - 12 

Nicolae 
Balcescu 

1 1 1 1 0 5 3 - - 12 

Stefan cel 
Mare 

1 1 1 1 150 5 3 - - 12 

Mihai 
Viteazu 

1 1 1 1 325 5 3 - - 12 

Libertatii 1 1 1 1 575 3 3 - - 10 
Bailor 1 1 1 1 725 3 3 - - 10 
Oituz Sud 1 1 1 1 800 3 3 - - 10 
Marasesti 
Sud 

1 1 1 1 650 3 3 - - 10 

Alexandru 
Ioan Cuza 

1 1 1 1 0 5 3 - - 12 

 
Zona B: 
 

Utilitati 
Pozitia fata de 

centru 
Categorie strada Denumire 

strada 
Apa Canalizare Gaze Electricitate Distanta Puncte Asfalt Piatra Pamant 

Total 
puncte 

Lacului 1 1 1 1 1050 1 3 - - 8 
Stadionului 
Sud 

1 1 1 1 875 1 3 - - 8 

Mircesti Sud 1 1 1 1 1750 1 3 - - 8 
Vasile 
Remetea 

1 1 1 1 850 1 3 - - 8 

Ana Ipatescu 1 1 1 1 1000 1 3 - - 8 
Alei statiune 1 1 1 1 1750 1 3 - - 8 
1 Mai 1 1 1 1 475 3 - 2 - 9 
Dragalina 1 1 1 1 475 3 - 2 - 9 
George 
Cosbuc 

1 1 1 1 1500 1 - 2 - 7 

Primaverii 1 1 1 1 1575 1 - 2 - 7 
Mircesti Nord 1 1 1 1 1700 1 - 2 - 7 
Constantin 
Brancusi 

1 1 1 1 1250 1 - 2 - 7 



Dimitrie 
Cantemir 

1 1 1 1 1150 1 - 2 - 7 

Aurel Pana 1 1 1 1 1125 1 - 2 - 7 
Livezii 1 - - 1 750 3 - 2 - 7 
George 
Enescu Sud 

1 1 1 1 1200 1 3 - - 8 

Motalva 1 1 1 1 900 1 - 2 - 7 
00Marasesti 
Nord 

1 1 1 1 650 3 - 2 - 9 

Prelungirea 
Bailor 

1 - 1 1 1150 1 3 - - 7 

Stadionului 
Nord 

1 1 1 1 750 3 - 2 - 9 

Eroilor Sud 1 1 1 1 950 1 - 2 - 7 
Independentei 1 1 1 1 950 1 - 2 - 7 
Pacii 1 1 1 1 1025 1 - 2 - 7 
Ionel Perlea 
Sud 

1 1 1 1 1275 1 - 2 - 7 

Ciprian 
Porumbescu 

1 1 1 1 1325 1 - 2 - 7 

Baraganului 1 1 1 1 1425 1 - 2 - 7 
Oituz Nord 1 1 - 1 800 3 - 2 - 8 
Nordului 1 - - 1 725 3 - 2 - 7 
Aleea Lacului 1 1 1 1 1050 1 3 - - 8 

 
Zona C : 
 

Utilitati 
Pozitia fata de 

centru 
Categorie strada Denumire 

strada 
Apa Canalizare Gaze Electricitate Distanta Puncte Asfalt Piatra Pamant 

Total 
puncte 

Mihail 
Kogalniceanu 

- 1 1 1 1150 1 - 2 - 6 

Eroilor Nord 1 1 - 1 850 1 - 2 - 6 
George 
Enescu Nord 

1 1 - 1 1125 1 - 2 - 6 

Ionel Perlea 
Nord 

1 1 - 1 1225 1 - 2 - 6 

DS 371/1/3 - - - 1 650 3 - 2 - 6 
Revolutiei - 1 1 1 1075 1 - 2 - 6 
Titu 
Maiorescu 

- - 1 1 1150 1 - 2 - 5 

Victoriei - - 1 1 1025 1 - 2 - 5 
Ion Creanga - - 1 1 1125 1 - 2 - 5 
Zona CAP 
Vest 

- - - 1 1175 1 3 - - 5 

Lactilrom - - - 1 1175 1 3 - - 5 
Islazului - - - 1 625 3 - 2 - 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Zona D : 
 

Utilitati 
Pozitia fata de 

centru 
Categorie strada Denumire 

strada 
Apa Canalizare Gaze Electricitate Distanta Puncte Asfalt Piatra Pamant 

Total 
puncte 

Unirii - - - 1 1175 1 - 2 - 4 
Traian - - - 1 1025 1 - 2 - 4 
Zona CAP 
Est 

- - - 1 975 1 - 2 - 4 

Mihai 
Eminescu 

- - - 1 1200 1 - 2 - 4 

Ion Luca 
Caragiale 

- - - 1 1175 1 - 2 - 4 

Mircea cel 
Batran 

- - - 1 1225 1 - 2 - 4 

Decebal - - - 1 1325 1 - 2 - 4 
Matei 
Basarab 

- - - - 1300 1 - - 1 2 

Prelungirea 
Titu 
Maiorescu 

- - - - 1275 1 - - 1 2 

George 
Valsan 

- - - - 1400 1 - - 1 2 

Liviu 
Rebreanu 

- - - - 1575 1 - - 1 2 

Marin Preda - - - - 1800 1 - - 1 2 
Ioan Slavici - - - - 1975 1 - - 1 2 
Barbu 
Catargiu 

- - - - 1450 1 - - 1 2 

Prelungirea 
Unirii 

- - - - 1300 1 - - 1 2 

Prelungirea 
Victoriei 

- - - - 1350 1 - - 1 2 

Prelungirea 
Revolutiei 

- - - - 1375 1 - - 1 2 

Prelungirea 
Ion Creanga 

- - - - 1425 1 - - 1 2 

Prelungirea 
Mihai 
Eminescu 

- - - - 1475 1 - - 1 2 

Prelungirea 
Ion Luca 
Caragiale 

- - - - 1525 1 - - 1 2 

Prelungirea 
Mircea cel 
Batran 

- - - - 1575 1 - - 1 2 

Prelungirea 
Decebal 

- - - - 1625 1 - - 1 2 

Sudului - - - - 1950 1 - - 1 2 
Canalului - - - - 1750 1 - - 1 2 
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Anexa nr.3 la Hotararea Nr. 44 din 29.04.2020 
 

LISTA ACTELOR NORMATIVE 
prin care sunt instituite impozite şi taxe locale inclusiv hotărârile Consiliului local  Amara pe o perioada 

de 5 ani anteriori anului fiscal curent 
 
A.Acte normative privind impozitele şi taxele locale: 
1. Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare ; 
2. Hotărârea Guvernului nr.1/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului 

Fiscal cu modificările şi completările ulterioare. 
 
B.Hotărârile Consiliului local  Amara privind taxele din competenţa sa: 
1. Hotărârea Consiliului local Amara nr.94/2015 privind impozitele și taxele locale în anul 2016; 
2. Hotărârea Consiliului local Amara nr.9/2016 privind modificarea și completarea HCL 94/4.11.2015 

privind impozitele şi taxele locale pe anul 2016; 
3. Hotărârea Consiliului local Amara nr.25/2016 privind modificarea anexelor 5 și 6 la HCL 

94/4.11.2015 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2016; 
4. Hotărârea Consiliului local Amara nr.42/2016 privind criteriile de încadrare a clădirilor și terenurilor 

situate în intravilan, în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite, în vederea majorării impozitului 
pentru aceste imobile. 

5. Hotararea Consiliului local Amara nr. 168/29.12.2016 privind impozitele si taxele locale pe anul 2017 
6. Hotararea Consiliului local Amara nr. 58/28.05.2015 privind stabilirea taxei hoteliere pentru anul 

fiscal 2016; 
7. Hotararea Consiliului Local nr. 6/28.01.2016 privind indexarea cu indicele de inflatie al anului 2015 a 

nivelului redeventelor, chiriilor si prestatiilor din contractele de concesiune, inchiriere si superficie ce 
vizeaza bunuri apartinand Orasului Amara. 

8. Hotararea Consiliului Local nr. 7/28.01.2016 privind aprobarea plafonului pentru publicarea 
debitorilor care inregistreaza obligatii de plata restante la bugetul local al orasului Amara. 

9. Hotărârea Consiliului local Amara nr.25/02.02.2016 privind modificarea anexelor 5 și 6 la HCL 
94/4.11.2015 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2016. 

10. Hotararea Consiliului local Amara nr. 73/31.05.2016 privind modificarea Procedurii de scutire de la 
plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale datorate bugetului local al orasului Amara 
de catre contribuabilii persoane fizice aprobata prin HCL nr. 44/30.03.2016; 

11. Hotararea Consiliului local Amara nr. 44/30.03.2016 privind aprobarea Procedurii de scutire de la 
plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale datorate bugetului local al orasului Amara 
de catre contribuabilii persoane fizice; 

12. Hotararea Consiliului local Amara nr. 43/30.03.2016 privind aprobarea Procedurii de esalonare la 
plata a obligatiilor restante datorate bugetului local al orasului Amara de persoane fizice si juridice; 

13. Hotararea Consilului Local nr. 42/30.03.2016 privind criteriile de incadrare a cladirilor si terenurilor 
situate in intravilan in categoria cladirilor si terenurilor neingrijite, in vederea majorarii impozitului 
pentru aceste imobile. 

14. Hotararea Consiliului local Amara nr. 8/28.01.2016 privind acordarea unor facilitati care vizeaza 
anularea unei cote de 70% din majorarile de intarziere datorate ca urmare a neachitarii la termen a 
obligatiilor de plata reprezentand taxa de salubrizare catre bugetul local al orasului Amara; 



15. Hotararea Consiliului local Amara nr. 9/28.01.2016 privind modificarea si completarea HCL nr. 
94/04.11.2015 privind impozitele si taxele locale pe anul 2016; 

16. Hotararea Consiliului Local nr. 3/31.01.2017 privind indexarea cu indicele de inflatie al anului 2016 a 
nivelului redeventelor, chiriilor si prestatiilor din contractele de concesiune, inchiriere si superficie ce 
vizeaza bunuri apartinand Orasului Amara. 

17. Hotararea Consiliului local Amara nr. 112/27.09.2018 privind aprobarea modificarii art. 4 alin 3 din 
anexa la HCL nr. 43/30.03.2016 privind aprobarea Procedurii de esalonare la plata a obligatiilor 
restante datorate bugetului local al Orasului Amara de persoane fizice si juridice; 

18. Hotararea Consiliului local Amara nr. 17/30.03.2018 privind modificarea punctelor 8 si 9 de sub lit. 
F. Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, din anexa nr. 1 la HCL nr. 128/2017 
privind impozitele si taxele locale pe anul 2018; 

19. Hotararea Consiliului local Amara nr. 128/20.12.2017 privind impozitele si taxele locale pe anul 2018 
20. Hotararea Consiliului local Amara nr. 129/20.12.2017 privind stabilirea plafonului creantelor fiscale 

aflate in sold la data de 31. decembrie a anului care pot fi anulate in anul fiscal urmator. 
21. Hotararea Consiliului Local nr. 152/2018 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 

2019; 
22. Hotararea Consiliului Local nr. 7/25.01.2018 privind indexarea cu indicele de inflatie al anului 2017 a 

nivelului superficiilor, redeventelor si chiriilor din contractele ce vizeaza bunuri apartinand orasului 
Amara. 

23. Hotararea Consiliului Local nr. 8/31.01.2019 privind aprobarea completarii HCL nr. 152/2018 
24. Hotararea Consiliului Local nr. 13/31.01.2019 privind aprobarea indexarii cu indicele de inflatie al 

anului 2018 a nivelului superficiilor, redeventelor si chiriilor din contractele ce vizeaza bunuri 
apartinand Orasului Amara. 

25. Hotararea Consiliului Local nr.43/22.04.2019 privind aprobarea criteriilor de zonare in Orasul Amara 
26. Hotararea Consiliului Local nr. 42/22.04.2019 privind indexarea impozitelor sau oricarei taxe locale, 

care consta intr-o anumita suma in lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume in lei. 
27. Hotararea Consiliului Local nr. 94/30.07.2019 privind aporbarea modificarii HCL nr. 42/22.04.2019 

privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2020, cu rata inflatiei de 4.6% 
28. Hotararea Consiliului Local nr. 98/30.07.2019 privind aprobarea modificarii HCL nr. 43/22.04.2019 

privind aprobarea criteriilor de zonare in Orasul Amara. 
29. Hotararea Consiliului Local nr. 143/08.11.2019 privind aprobarea modificarii art. II al HCL nr. 

94/30.07.2019 privind aporbarea modificarii HCL nr. 42/22.04.2019 privind aprobarea indexarii 
impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2020, cu rata inflatiei de 4.6%. 

30. Hotararea Consiliului Local nr. 147/08.11.2019 privind aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor 
aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018, inclusiv, datorate bugetului 
local de catre contribuabilii de pe raza UAT oras Amara. 

31. Hotararea Consiliului Local nr. 164/23.12.2019 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru 
anul 2020; 

32. Hotararea Consiliului Local nr. 8/29.01.2020 privind aprobarea indexarii cu indicele de inflatie al 
anului 2019 a nivelului superficiilor, redeventelor si chiriilor din contractele ce vizeaza bunuri 
apartinand Orasului Amara. 

33. Hotararea Consiliului Local nr. 7/29.01.2020 privind aprobarea modificarii art. 8 din HCL nr. 
77/2009 privind instituirea taxei speciale de salubrizare in Orasul Amara, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
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Anexa nr.4 la Hotararea Nr. 44 din 29.04.2020 
 

LISTA ACTELOR NORMATIVE 
 inclusiv hotărârile Consiliului local Amara în temeiul carora s-au acordat facilităţi fiscale pe o perioadă 

de 5 ani anteriori anului fiscal curent 
 

A.Acte normative privind impozitele şi taxele locale: 
1. Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare ; 
2. Hotărârea Guvernului nr.1/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului 

Fiscal cu modificările şi completările ulterioare. 
 
B.Hotararile Consiliului local al orașului  Amara privind taxele din competenta sa: 

1. Hotărârea Consiliului local Amara nr.94/2015 privind impozitele și taxele locale în anul 2016; 
2. Hotărârea Consiliului local Amara nr.25/2016 privind modificarea anexelor 5 și 6 la HCL 

94/4.11.2015 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2016. 
3. Hotararea Consiliului local Amara nr. 73/31.05.2016 privind modificarea Procedurii de scutire de 

la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale datorate bugetului local al orasului 
Amara de catre contribuabilii persoane fizice aprobata prin HCL nr. 44/30.03.2016; 

4. Hotararea Consiliului local Amara nr. 44/30.03.2016 privind aprobarea Procedurii de scutire de la 
plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale datorate bugetului local al orasului 
Amara de catre contribuabilii persoane fizice; 

5. Hotararea Consiliului local Amara nr. 43/30.03.2016 privind aprobarea Procedurii de esalonare la 
plata a obligatiilor restante datorate bugetului local al orasului Amara de persoane fizice si 
juridice; 

6. Hotararea Consiliului local Amara nr. 8/28.01.2016 privind acordarea unor facilitati care vizeaza 
anularea unei cote de 70% din majorarile de intarziere datorate ca urmare a neachitarii la termen a 
obligatiilor de plata reprezentand taxa de salubrizare catre bugetul local al orasului Amara; 

7. Hotararea Consiliului local Amara nr. 9/28.01.2016 privind modificarea si completarea HCL nr. 
94/04.11.2015 privind impozitele si taxele locale pe anul 2016; 

8. Hotararea Consiliului local Amara nr. 168/29.12.2016 privind impozitele si taxele locale pe anul 
2017; 

9. Hotararea Consiliului local Amara nr. 112/27.09.2018 privind aprobarea modificarii art. 4 alin 3 
din anexa la HCL nr. 43/30.03.2016 privind aprobarea Procedurii de esalonare la plata a 
obligatiilor restante datorate bugetului local al Orasului Amara de persoane fizice si juridice; 

10. Hotararea Consiliului local Amara nr. 128/20.12.2017 privind impozitele si taxele locale pe anul 
2018 

11. Hotararea Consiliului local Amara nr. 129/20.12.2017 privind stabilirea plafonului creantelor 
fiscale aflate in sold la data de 31. decembrie a anului care pot fi anulate in anul fiscal urmator. 

 
 
 
 
 



12. Hotararea Consiliului Local nr. 152/2018 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru 
anul 2019; 

13. Hotararea Consiliului Local nr. 8/31.01.2019 privind aprobarea completarii HCL nr. 152/2018 
14. Hotararea Consiliului Local nr. 147/08.11.2019 privind aprobarea procedurii de anulare a 

accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018, inclusiv, 
datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza UAT oras Amara. 

15. Hotararea Consiliului Local nr. 164/23.12.2019 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale 
pentru anul 2020; 
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Anexa nr.5 la Hotararea Nr. 44 din 29.04.2020 
 
 

PROCEDURA 
de acordare a facilităţilor fiscale categoriilor de persoane  

prevăzute la art.456 alin.2 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015 
 

1.În conformitate cu prevederile art.456 alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal Consiliul local 
Amara va acorda reduceri de impozit sau scutiri, după caz, în cursul anului 2021 la plata impozitului pe 
clădiri pentru: 
a) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi 
întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 
b) clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ; 
c) clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 ianuarie a 
anului în care s-a produs evenimentul; 
d) clădirea folosită ca domiciliu în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) 
lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 
e) clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri 
constau în exclusivitate din ajutor social sau nu au venituri (se iau în calcul veniturile tuturor membrilor 
de familie care locuiesc la aceeași adresă și se obține venitul/membru de familie/lună) ; 
f) clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri 
lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de 
şomaj (se iau în calcul veniturile tuturor membrilor de familie care locuiesc la aceeași adresă și se obține 
venitul/membru de familie/lună); 
g) clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de 
stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat; 
h) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea 
performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în 
condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul 
energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum 
este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice 
a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
i) clădirile unde au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a 
calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
   
2.Se acordă scutire de impozit pentru contribuabilii care care fac parte din categoriile enumerate la 
punctul 1a și 1e. 
 
3. Reducerea de impozit se acordă în procent de 15%  pentru contribuabilii care care fac parte din 
categoriile enumerate la celeltalte puncte din prezenta anexă. 
 



4.Reducerea sau scutirea de impozit se acordă în cazul persoanelor fizice numai pentru locuinţa de 
domiciliu cu exceptia cladirilor mentionate la pct. 1a, caz in care se acorda scutire si pentru alte cladiri in 
afara celei de domiciliu. 
 
5.Scutirea sau reducerea impozitului pe clădiri nu se acordă în condiţiile în care contribuabilii persoane 
fizice deţin în proprietate mai multe proprietăţi sau cote-părţi în indiviziune în afara locuinţei de la adresa 
de domiciliu, cu exceptia cazului cand se solicita scutire pentru cladirile mentionate la pct. 1a. 
 
6.Reducerea sau scutirea de impozit în cazul personelor fizice se acordă pe bază de cerere însoţită de acte 
doveditoare privind încadrarea în una din situaţiile prevăzute la pct.1: 
-copii de pe buletine, cărţi de identitate sau acte de stare civilă pentru toţi membrii familiei cu acelaşi 
domiciliu/copii acte ; 
-copia actului de proprietate pentru imobilul în cauză; 
-declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că nu deţine alte proprietăţi în afară de cea pentru care 
solcită acordarea scutirii sau reducerii de la plata impozitului; 
-documente justificative privind încadrarea în una dintre situațiile prevăzute la pt.1 
 
7.Reducerea de impozit în cazul personelor juridice se acordă pe bază de cerere însoţită de acte 
doveditoare privind încadrarea în una din situaţiile prevăzute la pct.1: 
-copii de pe actele privind firma/organizația furnizoare de servicii sociale/organizația non profit; 
-copia actului de proprietate pentru imobilul în cauză; 
-documente justificative privind încadrarea în una dintre situațiile prevăzute la pt.1 
 
8.Cererea se depune la Primăria oraşului Amara şi se inregistrează într-un registru de intrare-ieșire al 
instituției. 
 
10.Pentru soluţionarea cererilor de reducere sau scutire de impozit în cazul persoanelor fizice primarul 
oraşului dispune efectuarea unei anchete sociale la domiciliul solicitantului pentru verificarea situaţiei 
menţionate în cerere. 
 
11.Cererea şi documentele justificative se analizează de către Compartimentul impozite şi taxe, executare 
bugetară, care va întocmi referatul cu propunerea de acordare sau respingere a facilităţii şi va înştiinţa 
petenţii privind rezultatul cererii depuse. 
 
12.La stabilirea veniturilor pentru solicitanţii de reducere sau scutire de impozit în ceea ce privește 
veniturile se vor lua în calcul: 
-veniturile realizate din salarii, pensii, indemnizaţii de şomaj, creanţe legale, convenţii civile aflate în 
executare, indemnizaţii cu caracter permanent, alocaţii de stat pentru copii, alocaţii pentru copii 
încredinţaţi sau daţi în plasament, burse pentru elevi şi studenţi acordate în condiţiile legii, ajutorul care 
se  acordă soţiilor celor care satisfac serviciul militar, precum şi veniturile obţinute din deţinerea şi/sau 
vânzarea terenurilor şi din deţinerea şi/sau vânzarea animalelor.  
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
  Ioan Marian OSACENCO                                                  SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                        Ştefan DOBRIŞ 
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Anexa nr.6 la Hotararea Nr. 44 din 29.04.2020 
 
 

PROCEDURA 
de acordare a facilităţilor fiscale categoriilor de persoane  

prevăzute la art.464 alin.2 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015 
 
 
 

1.În conformitate cu prevederile art.464 alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal Consiliul local 
Amara va acorda  reduceri de impozit sau scutiri, după caz, în cursul anului 2021 la plata 
impozitului/taxa pe teren pentru: 
a) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi 
întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 
b) terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ; 
c) terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ; 
d) terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani; 
e) terenurile aferente clădirii de domiciliu aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute 
la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 
f) terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare constau în exclusivitate din ajutor 
social sau nu au venituri (se iau în calcul veniturile tuturor membrilor de familie care locuiesc la aceeași 
adresă și se obține venitul/membru de familie/lună); 
g) terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim 
brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj (se iau în calcul veniturile tuturor 
membrilor de familie care locuiesc la aceeași adresă și se obține venitul/membru de familie/lună); 
h) terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor 
de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat; 
i) terenul situat în extravilanul localităţilor, pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui în care proprietarul 
efectuează intabularea în cartea funciară pe cheltuială proprie. 
   
 
2.Se acordă scutire de impozit pentru contribuabilii care care fac parte din categoriile enumerate la 
punctele 1a și 1f. 
 
3. Reducerea de impozit se acordă în procent de 50%  pentru contribuabilii care care fac parte din 
categoriile enumerate la celeltalte puncte din prezenta anexă. 
 
 
4.Reducerea sau scutirea de impozit se acordă în cazul persoanelor fizice numai pentru terenul aferent 
locuinţei de domiciliu cu exceptia terenurilor mentionate la pct. 1a, caz in care se acorda scutire si pentru 
alte terenuri in afara celui aferent locuintei de domiciliu. 
 
5.Scutirea sau reducerea impozitului pe teren nu se acordă în condiţiile în care contribuabilii persoane 
fizice deţin în proprietate mai multe proprietăţi sau cote-părţi în indiviziune în afara terenului aferent 



locuinţei de la adresa de domiciliu cu exceptia cazului cand se solicita scutire pentru terenurile 
mentionate la pct. 1a.  
 
6.Reducerea sau scutirea de impozit în cazul persoanelor fizice se acordă pe bază de cerere însoţită de 
următoarele acte doveditoare privind încadrarea în una din situaţiile prevăzute la pct.1: 
-copii de pe buletine, cărţi de identitate sau acte de stare civilă pentru toţi membrii familiei cu acelaşi 
domiciliu/copii acte ; 
-copia actului de proprietate pentru imobilul în cauză; 
-declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că nu deţine alte proprietăţi în afară de cea pentru care 
solcită acordarea scutirii sau reducerii de la plata impozitului; 
-documente justificative privind încadrarea în una dintre situațiile prevăzute la pt.1 
 
7.Reducerea de impozit în cazul personelor juridice se acordă pe bază de cerere însoţită de acte 
doveditoare privind încadrarea în una din situaţiile prevăzute la pct.1: 
-copii de pe actele privind firma/organizația furnizoare de servicii sociale/organizația non profit; 
-copia actului de proprietate pentru imobilul în cauză; 
-documente justificative privind încadrarea în una dintre situațiile prevăzute la pt.1 
 
8.Cererea se depune la Primăria oraşului Amara şi se inregistrează în registrul de intrare-ieşire. 
 
9.Pentru soluţionarea cererilor de reducere sau scutire de impozit în cazul persoanelor fizice primarul 
oraşului dispune efectuarea unei anchete sociale la domiciliul solicitantului pentru verificarea situaţiei 
menţionate în cerere. 
 
10.Cererea şi documentele justificative se analizează de către Compartimentul impozite şi taxe, executare 
bugetară, care va întocmi referatul cu propunerea de acordare sau respingere a facilităţii şi va înştiinţa 
petenţii privind rezultatul cererii depuse. 
 
11.La stabilirea veniturilor pentru solicitanţii de reducere sau scutire de impozit în ceea ce privește 
veniturile se vor lua în calcul: 
-veniturile realizate din salarii, pensii, indemnizaţii de şomaj, creanţe legale, convenţii civile aflate în 
executare, indemnizaţii cu caracter permanent, alocaţii de stat pentru copii, alocaţii pentru copii 
încredinţaţi sau daţi în plasament, burse pentru elevi şi studenţi acordate în condiţiile legii, ajutorul care 
se  acordă soţiilor celor care satisfac serviciul militar, precum şi veniturile obţinute din deţinerea şi/sau 
vânzarea terenurilor şi din deţinerea şi/sau vânzarea animalelor.  
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
  Ioan Marian OSACENCO                                                  SECRETAR GENERAL, 
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Anexa nr.7 la Hotararea Nr. 44 din 29.04.2020 
 
 

PROCEDURA 
de percepere şi încasare a altor taxe locale instituite conform 

art.486 alin.3 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015 
 
 
Taxa zilnica pentru utilizarea temporara a locurilor publice/taxa zilnica pentru deţinerea sau 
utilizarea echipamentelor destinate obţinerii de venituri 
 
Procedura de calcul şi incasare: 
1. Taxele pentru utilizarea temporara a locurilor publice  au ca obiect vânzarea de produse din vehicule, 
depozitarea de materiale, realizarea unor lucrări, pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerţului, 
în pieţe, în târguri, în oboare, în standuri situate de-a lungul drumurilor publice, în parcari sau în alte 
locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliului local, ocuparea terenului pentru manifestari ocazionale 
(expoziţii, spectacole în aer liber etc.) şi se stabilesc conform art.486 din Legea nr.227/2015 astfel: 
 
-pentru pentru utilizarea locurilor publice pentru vânzarea de produse din vehicule-lei/zi 
-pentru depozitarea de materiale, realizarea unor lucrări, pentru desfacerea de produse ce fac obiectul 
comerţului, în pieţe, în târguri, în oboare, în standuri situate de-a lungul drumurilor publice, în parcari 
sau în alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliului local, ocuparea terenului pentru 
manifestari ocazionale (expoziţii, spectacole în aer liber etc.)-lei/m.p./zi 
 
2. Taxa pentru depozitarea de materiale se achită la data obţinerii autorizaţiei de la compartimentul 
urbanism, a cărei eliberare se face pe baza de cerere. 
3. Taxa pentru realizarea unor lucrări se achită la data obţinerii autorizaţiei de la compartimentul 
urbanism, a cărei eliberare se face pe baza de cerere. 
4. Taxa pentru vânzarea de produse din vehicule, taxa pentru desfacerea de produse ce fac obiectul 
comertului in pieţe oboare târguri standuri situate de-a lungul drumurilor publice, parcări sau alte locuri 
stabilite de consiliul local, ocuparea terenului pentru manifestari ocazionale (expozitii, spectacole in aer 
liber etc.) se achita zilnic.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
  Ioan Marian OSACENCO                                                  SECRETAR GENERAL, 
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