
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA  

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MILOŞEŞTI

 

   HOTARARE  
privind  modificarea H.C.L. nr.  32 din data de 30.07.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor

locale pentru anul 2021

Primarul  comunei Milosesti , judetul  Ialomita 

Avand in vedere :
- prevederile  art. 16 alin. (2)  si art.  27   din   Legea  nr. 273 / 2006  privind finantele publice locale,  
cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Titlului IX din Legea  nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal , cu modificarile si completarile 
ulterioare 
- prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările și completările 
ulterioare ;

Examinand :

-  referatul de aprobare al  primarului  localităţii  nr. 659/18.02.2021 
- referatul  doamnei  Copaceanu Viorica - inspector( operator rol), nr.99 din 12.01.2021;
-  raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget finante,  
administrarea domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi urbanism,agricultură , comerţ , 
nr.676/18.02.2021;
-  raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – culturale,  culte , muncă
şi protectie socială ,protectie copii , tineret şi sport, nr.688/18.02.2021 
 -  raportul comisiei  juridice , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si liniştii publice, 
nr.682/18.02.2021 

În temeiul art.129 alin.4 lit. ”c”  şi  art. 139, alin (1),  din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 
iulie 2019 privind Codul administrativ

H O T A R A S T E : 

Art. 1. Se aprobă actualizarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 32 din data de 30.07.2020 
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale conform anexei care face parte integranta din prezenta  
hotarare.
            Art.2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 32/2020 rămân nemodificate.

 Art. 3. Prezenta  hotarare  se comunica Institutiei  Prefectului – Judetul Ialomita, Primarului comunei
Milosesti  iar aducerea la  cunostinta publica  se face prin  afisare la sediul  Primariei comunei Milosesti  si 
prin afisare  pe site-ul propriu  www.milosesti.ro. 

               Preşedinte de sedinţă   , 
Consilier local Mangiurea Titi               

           Contrasemneaza ,
Secretar general al U.A.T

 Nicula Silviu Dragoș

Nr.8
Adoptată la Miloşeşti 
Astăzi 24.02.2021

http://www.milosesti.ro/
http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://stemaromaniei.files.wordpress.com/2009/04/stema-romaniei-format-mare-rezolutie-buna.jpg&imgrefurl=http://stemaromaniei.wordpress.com/2009/04/16/stema-romaniei/&h=3507&w=2480&sz=1952&tbnid=5zevQBJ0yZ6SnM:&tbnh=268&tbnw=189&prev=/images?q=stema+romaniei&hl=ro&usg=__gy-5LxFHGkl9g_ZgEsor0cPo8pk=&ei=q7nnS-LWJJKTOKOesLUE&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&v


ANEXA la Hotararea consiliului local
Milosesti nr.8 din 24.02.2021

Impozite şi taxe locale pentru anul 2021
Stabilite conform Legii 227/2015

CAPITOLUL  I I –  IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI

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

Art.457 alin.(2) 

Tipul clădirii

NIVELURILE  APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2021

Valoarea impozabilă
- lei/m² -

Cu instalaţii de apă, canalizare,
electrice şi încălzire (condiţii

cumulative)

Fără instalaţii de apă, canalizare,
electricitate sau încălzire

0 3 4
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă
arsă  sau  din  orice  alte  materiale  rezultate  în  urma  unui  tratament
termic şi/sau chimic

1100 660

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

330 220

C.  Clădire-
anexă cu cadre
din beton armat
sau  cu  pereţi
exteriori  din
cărămidă  arsă
sau  din  orice

220 192
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alte  materiale
rezultate  în
urma  unui
tratament
termic  şi/sau
chimic
D.  Clădire-
anexă 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

137 82

CAPITOLUL  III -  IMPOZITUL ŞI TAXA   PE TEREN

A. IMPOZITUL/TAXA  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII
Art.465 alin.(2)                                                                                                                                                                           

Zona în cadrul
localităţii

NIVELURILE  APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2021

Nivelurile impozitului, pe ranguri de localitati
0 I II III IV V

A 978 782
B
C
D

B. IMPOZITUL/TAXA   PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN 
- ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII -
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Art.465 alin.(4)                                                                                                                                                                           
Nr
.

crt
.

Zona

Categoria de folosinţă

NIVELURILE  APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2021 - lei/ha-

Zona A Zona B Zona C Zona D

1 Teren arabil 31
2 Păşune 23
3 Fâneaţă 23
4 Vie 51
5 Livadă 58
6 Pădure sau alt teren cu vegetaţie

forestieră
31

7 Teren cu ape 16 X
8 Drumuri şi căi ferate x x x X
9 Neproductiv x x x X

C. IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN
Art.465 alin.(7)                                                                                                                                                                        - lei/ha 
-
Nr.
crt.

Zona

Categoria de folosinţă

NIVELURILE  APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2021

Zona
0 1 A B C D
1 Teren cu construcţii 34

2 Arabil 55
3 Păşune 31
4 Fâneaţă 31
5 Vie  pe  rod,  alta  decât  cea

prevăzută la nr. crt.5.1
60

5.1 Vie până la intrarea pe rod x x x X
6 Livadă  pe  rod,  alta  decât  cea

prevăzută la nr. crt.6.1
62

6.1 Livadă până la intrarea pe rod x x x X
7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie

forestieră,  cu  excepţia  celui
18
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prevăzut la nr. crt.7.1 
7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de

ani şi pădure cu rol de protecţie
x x x X

8 Teren cu apă,  altul  decât  cel  cu
amenajări piscicole

7

8.1 Teren cu amenajări piscicole 37
9 Drumuri şi căi ferate x x x X

10 Teren neproductiv x x x X

A. CAPITOLUL IV  - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT  
Art.470 alin.(2)   Mijloace de transport cu tractiune mecanica
I. Vehicule inmatriculate (lei/200cmc sau fractiune din aceasta)

A.Mijloc de transport 

 NIVELURILE  APLICABILE 
ÎN ANUL FISCAL 2021

Suma, în lei, pentru fiecare grupă de 200 cm³ sau fracţiune din
aceasta

1. Motociclete,  tricicluri  si  cvadricicluri  si  autoturisme  cu
capacitatea cilindrica de până la 1600 cm3, inclusiv

9

2. Motociclete, tricicluri si cvadriciclurisi autoturisme cu 
capacitatea cilindrica de peste 1.600 cm3

10

2.  Autoturisme  cu  capacitatea  cilindrică  între  1601  cm3şi  2000  cm3,
inclusiv

20

3.  Autoturisme  cu  capacitatea  cilindrică  între  2001  cm3şi  2600  cm3,
inclusiv

79

4.  Autoturisme  cu  capacitatea  cilindrică  între  2601  cm3şi  3000  cm3,
inclusiv

158

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 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
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II. Vehicule inregistrate
1.    Vehicule cu capacitate cilindrica: Lei/200 cmc
1.1.Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica<4.800 cmc 4
1.2.Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica>4.800 cmc 7
2. Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata 55 lei/an

                                      B.   Autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone
Art. 470 alin.(5) 

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată 

 NIVELURILE  APLICABILE 
ÎN ANUL FISCAL 2021

Impozitul
( in lei/an) 
( in lei/an)  Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I. Vehicule cu două axe X
      1. Masa de cel putin de  12 tone, dar  mai mica de 13 tone 151
      2. Masa  de cel putin de  13 tone, dar mai mica  de 14 tone 419
      3. Masa  de cel putin de 14 tone, dar mai mica  de 15 tone 590
      4. Masa  de cel putin de 15 tone, dar mai mica de 18 tone 1.335
     5. Masa de cel putin 18 tone 1.335
II.   Vehicule cu trei axe X
      1. Masa de cel putin de 15 tone, dar mai mica  de 17 tone 263
      2. Masa de cel putin de 17 tone,  dar mai mica  de 19 tone 541
      3. Masa de cel putin de 19 tone, dar mai mica  de 21 tone 702
      4. Masa de cel putin de 21 tone, dar mai mica de 23 tone 1082
      5. Masa de cel putin de 23 tone, dar mai mica de 25 tone 1.682
      6. Masa de cel putin de 25 tone, dar mai mica de 26 tone 1.682
      7 Masa de cel putin 26 tone 1.682
III. Vehicule cu patru axe X
      1. Masa de cel putin de 23 tone, dar mai mica  de 25 tone 712
      2. Masa de cel putin de 25 tone, dar mai mica  de 27 tone 1111
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      3. Masa de cel putin de 27 tone, dar mai mica de 29 tone 1764
      4. Masa de cel putin de 29 tone, dar mai mica de 31 tone 2617
      5. Masa de cel putin de 31 tone, dar mai mica  de 32 tone 2617
      6.Masa de cel putin 32 tone 2617

C. Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă
cu masă totală maximă autorizată egala sau mai mare de  12 tone

Art.470alin.(6)               

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE  APLICABILE
ÎN ANII FISCALI 2021

Impozitul
( in lei/an) 

 Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I. Vehicule cu 2+1 axe X
1. Masa de cel putin de 12 tone, dar mai mica de 14 tone 0
2. Masa de cel putin de 14 tone, dar mai mica de 16 tone 0
3. Masa de cel putin de 16 tone, dar mai mica de 18 tone 68
4. Masa de cel putin de 18 tone, dar mai mica  de 20 tone 156
5. Masa de cel putin de 20 tone, dar mai mica  de 22 tone 366
6. Masa de cel putin de 22 tone, dar mai mica de 23 tone 473
7. Masa de cel putin de 23 tone, dar mai mica de 25 tone 853
8. Masa de cel putin de 25 tone, dar mai mica de 28 tone 1496
9. Masa de cel putin 28 tone 1496

II. Vehicule cu 2+2 axe X
1. Masa de cel putin de 23 tone, dar mai mica  de 25 tone 341
2. Masa de cel putin de 25 tone, dar mai mica  de 26 tone 561
3. Masa de cel putin de 26 tone, dar mai mica de 28 tone 824
4. Masa de cel putin de 28 tone, dar mai mica  de 29 tone 994
5. Masa de cel putin de 29 tone, dar mai mica  de 31 tone 1633
6. Masa de cel putin de 31 tone, dar mai mica  de 33 tone 2266
7. Masa de cel putin de 33 tone, dar mai mica  de 36 tone 3441
8. Masa de cel  putin de 36 tone, dar mai mica de 38 tone 3441
9. Masa de cel putin 38 tone 3441

III. Vehicule cu 2+3 axe X
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1. Masa de cel putin de 36 tone, dar mai mica  de 38 tone 2510
2. Masa de cel putin de 38 tone, dar mai mica  de 40 tone 3412
3. Masa de cel putin 40 tone 3412

IV. Vehicule cu 3+2 axe X
1. Masa de cel putin de 36 tone, dar mai mica  de 38 tone 2213
2. Masa de cel putin de 38 tone, dar mai mica de 40 tone 3061
3. Masa de cel putin de 40 tone, dar mai mica de 44 tone 4528
4. Masa de cel putin 44 tone 4528

V. Vehicule cu 3+3 X
1. Masa de cel putin de 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1097
2. Masa de cel putin de 38 tone, dar mai mica de 40 tone 1638
3. Masa de cel putin de 40 tone, dar mai mica  de 44 tone 2608
4. Masa de cel putin 44 tone 2608

Art.470  alin.(7)                                                   D.    Remorci, semiremorci sau rulote

Masa totală maximă autorizată
 NIVELURILE  APLICABILE

ÎN ANUL FISCAL 2021
Impozitul, în lei

a. Până la 1 tonă, inclusiv   10
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 37
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 57
d. Peste 5 tone 70

Art.470 alin.(8)                                                            E.  Mijlocul de transport pe apă
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 23
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 62
3. Bărci cu motor 231
4. Nave de sport şi agrement *) 220
5. Scutere de apă 231
6. Remorchere şi împingătoare: X

a) până la 500 CP inclusiv 615
b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv 1000
c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv 1.538
d) peste 4.000 CP 2.461

7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta 200
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8. Ceamuri, şlepurişibarje fluviale: X
a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv 200
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la

3.000 tone, inclusiv
308

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone 539

             CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR

Art.474 alin.(1) Taxa  pentru  eliberarea  certificatului  de
urbanism, în mediu rural

NIVELURILE  APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2021

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism Taxa, în lei
a) Până la 150 m², inclusiv 3
b) Între 151 şi 250 m², inclusiv 3
c) Între 251 şi 500 m², inclusiv 4
d) Între 501 şi 750 m², inclusiv 7
e) Între 751 şi 1.000 m², inclusiv 8
f) Peste 1.000 m² 7 + 0,005 lei/m² pentru fiecare m2 care depăşeşte 1.000 m²

Art.474 alin.(4) Taxa  pentru  avizarea  certificatului  de
urbanism de  catre  comisia  de  urbanism si
amenajarea teritoriului,  de catre primar sau
de  structurile  de  specialitate  din  cadrul
consiliului judetean se stabileste de consiliul
local 

16

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei  de foraje sau
excavări             

8 lei/m2 afectat

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei  de construire
pentru  chioşcuri,  tonete,  cabine,  spaţii  de
expunere,  situate  pe căile  şi  în  spaţiile  publice,
precum  şi  pentru  amplasarea  corpurilor  şi  a
panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor

8 lei/ m2 de suprafaţă
ocupată de construcţie
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Art.474 alin.(15) Taxa  pentru  eliberarea  unei  autorizaţii  privind
lucrările  de  racorduri  şibranşamente  la  reţele
publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie
electrică, telefonie şi televiziune prin cablu

12 lei/ racord

Art.474 alin.(16)
Taxa  pentru   eliberarea  certificatului  de
nomenclatură stradală şi adresă            

9

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

19

Taxa pentru eliberarea atestatului de producator,
respectiv  pentru  eliberarea  carnetului  de
comercializare a produselor din sectorul agricol se
stabilesc de catre consiliile locale si sunt de pana
la 80 lei.

55

a)Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a 
autorizatiei privind desfasurareaactivitatii de 
alimentatie publica , in functie de suprafata 
aferenta activitatilor respective, in suma de pana 
la  4000 lei, pentru o suprafata de pana la 500 
mp, inclusiv

b) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a 
autorizatiei privind desfasurareaactivitatii de 
alimentatie publica , in functie de suprafata 
aferenta activitatilor respective, de pana la 8000 
lei, pentru o suprafata mai mare de 500 mp.

5
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CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
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Taxa  pentru  afişaj  în  scop  de  reclamă  şi
publicitate:

NIVELURILE  APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2021

- lei/m2 sau fracţiune de m2 -
a)  In  cazul  unui  afişaj  situat  în  locul  în  care
persoana derulează o activitate economică        

31

b) In cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură
de afişaj pentru reclamă şi publicitate

22

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE
Art.481 alin.(2) NIVELURILE  APLICABILE

ÎN ANUL FISCAL 2021
- lei/m2  /zi

a)In  cazulunuispectacolde  teatru,  balet,  opera,
opereta,  concert
filarmonicsaualtamanifestaremuzicala,
prezentareaunui  film  la  cinematograf,  un
spectacol  de  circsauoricecompetitiesportiva
interna

2%

b)In 
cazuloricareialteimanifestariartisticedecatceleen
umerate la lit. a).

5%

Art.486 alin(4) Taxa pentru 
indeplinirea 
procedurii de 
divort pe cale 
administrativa 
este in 
cuantum de 
500 lei si 
poate fi 
majorata cu 
pana la 50%.

                                                     550

Art. 486 alin. (5) Pentru 31
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eliberarea de 
copii 
heliografice de 
pe planuri 
cadastrale sau 
de pe alte 
asemenea 
planuri, detinute
de consiliile 
locale

                 
               Preşedinte de sedinţă   , 

Consilier local Mangiurea Titi               
          Contrasemneaza ,

Secretar general al U.A.T
               Nicula Silviu Dragoș
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