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Nr. _48741 / 27.11.2020   
 
 Primarul comunei Dumbrăviţa, judeţul Timiş,  in conformitate cu prevederile art 136 

din OUG nr 57/2019  privind Codul administrativ,  am initiat si elaborat urmatorul  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 în U.A.T. comuna 

Dumbrăvița, pe care vi–l înaintez spre analiză, dezbatere și adoptare în forma 

redactată, însoţit de referatul de aprobare nr. 48742 /17.11.2020 

 

 

Consiliul Local al comunei Dumbrăviţa, Judeţul Timiş, întrunit în ședință ordinară; 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 

b) art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 

c) art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

d) Legii nr. 227/2015,  privind Codul fiscal, Titlul IX, privind impozitele şi taxele 

locale; 

e) art. 27 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale;  

f) art 88, art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. c), din Ordonanţa de urgenţă nr. 

57/2019, privind Codul administrativ; 

 

              Luând act de: 

a)  referatul de aprobare al primarului comunei Dumbrăviţa în calitatea sa de   

iniţiator, înregistrat cu nr. 48742 / 27.11.2020, al primarului comunei 

Dumbrăviţa, prin care se prezintă, se susţine şi se motivează necesitatea 

adoptării proiectului de hotărâre;  

b) Nota de fundamentare nr. 48740/27.11.2020, întocmită de Biroul 

contabilitate, taxe și impozite din cadrul Primăriei comunei Dumbrăvița, prin 

care se motivează și se solicită adoptarea hotărârii pentru stabilirea 

impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 în U.A.T. comuna Dumbrăvița, 

              b) Hotărârea Consiliului local Dumbrăvița nr. 120/19.12.2019,  privind 

stabilirea impozitelor și taxelor locale în UAT comuna Dumbrăvița pentru 

anul 2020. 
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    În temeiul prevederilor art. 129, alin. (4), lit. c),  art 196 alin. (1) lit a), din 

Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019, privind Codul administrativ, Consiliul local al 

comunei Dumbravița adoptă prezenta 

 

                                                      HOTĂRÂRE : 

Art. 1. Se indexează impozitele și taxele locale stabilite pentru anul 2020, care 

constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume 

în lei cu rata inflaţiei pentru anul fiscal 2019, comunicată pe site-ul oficial al 

Ministerului Finanţelor Publice, în procent de 3,80%, conform anexei nr.1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă nivelul impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 între 

limitele prevăzute de Codul Fiscal, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 

conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

comunei Dumbrăviţa prin Biroul contabilitate, taxe şi impozite din cadrul Primăriei 

Comunei Dumbrăviţa.  

                     Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică conform  prevederilor OUG nr.57/2019,  

privind Codul administrativ în termenul prevăzut de lege: 

 

➢ Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş; 

➢ Primarului comunei Dumbrăviţa; 

➢ Biroului contabilitate, taxe si impozite locale  din cadrul Primăriei comunei 

Dumbrăviţa; 

➢ Cetăţenilor prin afişare la sediul și pe site-ul instituţiei; 
 

                    INIŢIATOR, 
           PRIMARUL COMUNEI DUMBRAVIŢA                     Contrasemnează pentru legalitate 

                                                                                   SECRETAR  GENERAL AL U.A.T. DUMBRĂVIŢA 

                             ……………………….                                

                          Horia-Grigore  BUGARIN                                     ………………………… 

                                                                            L.S.                     Marius ROŞIAN-MITROVICI    

 

 

 

     

    Nr. de consilieri prezenţi: ____  

    Adoptată cu  ____ voturi ,,pentru’’ , nr. voturi  „abţinere” ___ , nr. voturi împotrivă ___ 

    Nr. de mandate  in functie : 17 consilieri 
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Anexa nr. 1  la Proiectul de hotărâre nr. 48741/27.11.2020 Anexa 1
                                             PROPUNERI PRIVIND NIVELUL IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE IN COMUNA DUMBRAVITA PENTRU ANUL 2021

ACTUALLIZATE CU RATA INFLATIEI

Denumirea impozitului / taxei local/e Nivel Cod fiscal Baza impz Nivel 2020 Nivel 2021 Temei legal
certificat atestare / edificare a constructiei 1 buc 210.00 218.00 art.474 (16)



Anexa nr. 2  la Proiectul de hotărâre nr. 48741/27.11.2020 Anexa 2
                                             PROPUNERI PRIVIND NIVELUL IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE IN COMUNA DUMBRAVITA PENTRU ANUL 2021

STABILITE DE CONSILIUL LOCAL CONFORM PREVEDERILOR LEGALE

Denumirea impozitului / taxei local/e Nivel Cod fiscal Baza impz Nivel 2020 Nivel 2021 Temei legal
Impozit/taxa pe cladiri
clădiri rezidenţiale aflate în proprietatea PF 0,08 - 0,20% val impozabila 0.15% 0.16% art.457 (1)
clădiri nerezidenţiale aflate în proprietatea PF 0,20 - 1,30% val impozabila 0.30% 0,9% art.458 (1)
clădiri rezidenţiale aflate în proprietatea PJ 0,08 - 0,20% val impozabila 0.50% 0.20% art.460 (1)
clădiri nerezidenţiale aflate în proprietatea PJ 0,20 - 1,30% val impozabila 1.30% 1.30% art.460 (2)
bonificatie plata cu anticipatie pana la 10% val impozabila 10.00% 10% art.462 (2)
Impozit/taxa pe teren
teren cu constructii amplasat in intravilan zona A 711 - 1788 lei ha 754.17 900.00 art.465 (2)
teren cu constructii amplasat in intravilan zona B 569 - 1422 lei ha 603.54 750.00 art.465 (2)
teren arabil amplasat in intravilan zona A 28 lei ha 36.61 28.00 art.465 (3)
teren arabil amplasat in intravilan zona B 21 lei ha 31.38 21.00 art.465 (3)
teren arabil amplasat in extravilan zona A 42 - 50 lei ha 104.60 50.00 art.465 (7)
bonificatie plata cu anticipatie pana la 10% val impozit 10.00% 10% art.467 (2)
Impozit pe mijloace de transport
reducere pt mijloace de transport hibride de la 50% val impozit 90.00% 90% art.470 (3)
bonificatie plata cu anticipatie pana la 10% val impozit 10.00% 10% art.472 (2)
Taxa pentru eliberare certificate, avize si autorizatii
certificat de urbanism, în mediul rural, pana la 150 mp 5 - 6 lei supraf mp 10.00 6.00 art.474 (1)
certificat de urbanism, în mediul urban, 151 - 250 mp 6 - 7 lei supraf mp 11.00 7.00 art.474 (1)
certificat de urbanism, în mediul urban, 251 - 500 mp 7 - 9 lei supraf mp 12.00 9.00 art.474 (1)
certificat de urbanism, în mediul urban, 501 - 750 mp 9 - 12 lei supraf mp 13.00 12.00 art.474 (1)
certificat de urbanism, în mediul urban, 751 - 1000 mp 12 - 14 lei supraf mp 14.00 14.00 art.474 (1)
certificat de urbanism, în mediul urban, peste 1000 mp 14 lei + 0,01 lei 0,01 lei/mp peste 15 + 0,01 14+0,01 art.474 (1)
taxa de urgenta certificat de urbanism PF 5 zile lucratoare 314.00 500.00 tx urgenta
taxa de urgenta certificat de urbanism PJ 5 zile lucratoare 837.00 1,500.00 tx urgenta
taxa certificat de urbanism pt lucrari de racorduri si brans retele electrice, apa, gaze, etc. racord/brans 21.00 25.00 art.474 (15)
prelungire certificat de urbanism/autorizatie constructie 30% val certif/autoriz 36.30% 30.00% art.474 (3)
avizare certificat de urbanism pana la 15 lei certificat 0.00 15.00 art.474 (4)
autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau cladire anexa 0.50% val autorizata 0.88% 0.50% art.474 (5)
autorizaţii de construire pentru alte constructii 1.00% val autorizata 1.30% 1% art.474 (5)
taxa de urgenta autorizare de construire PF 523.00 750.00 tx urgenta
taxa de urgenta autorizare de construire PJ 5 zile lucratoare 2,092.00 4,000.00 tx urgenta



autorizaţiei de desfiinţare a unei construcţii 0.10% 5 zile lucratoare 1.00% 0.10% art.474 (9)
autorizaţiei de foraje sau excavări lucrărilor de cercetare şi prospectare a terenurilor pana la 15 lei 1 mp 14.00 15.00 art.474 (10)
amplasare chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, panouri de afişaj pana la 8 lei 1 mp 2.00% 8.00 art.474 (14)
autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente retele electrice, apa, gaze, etc. pana la 13 lei racord/brans 63.00 13.00 art.474 (15)
certificat de nomenclatură stradală şi adresă pana la 9 lei 1 buc 11.00 9.00 art.474 (16)
aviz tehnic si reabilitare carosabil 1 buc 42.00 100.00 art.474 (16)
certificat / adeverinta de atestare fiscala 1 buc 21.00 22.00 art.474 (16)
autorizatie de functionare/vizare anuala autorizatie societate comerciala 1 buc 210.00 190.00 art.474 (16)
aviz oportunitate si aviz de principiu 1 buc 50.00 100.00 art.474 (16)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi
autorizaţii sanitare de funcţionare pana la 20 lei 1 buc 0.00 15.00 art.475 (1)
atestat de producător/carnet de comercializare (agricol) pana la 80 lei 1 buc 73.00 50.00 art.475 (2)
carnet suplimentar pt comercializarea produselor pana la 80 lei 1 buc 16.00 10.00 art.475 (2)
autorizatie pt activitate cu cod CAEN 561, 563 şi 932 pana la 4000 lei pana la 500 mp 1,046.00 750.00 art.475 (3), a)
autorizatie pt activitate cu cod CAEN 561, 563 şi 932 pana la 8000 lei peste 500 mp 2,092.00 1,500.00 art.475 (3), b)
Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
servicii de reclama si publicitate 1 - 3% val serv 3.00% 3% art.477 (5)
afişaj în scop de reclamă şi publicitate activ economica pana la 32 lei 1 mp 43.00 32.00 art.478 (2), a)
afişaj în scop de reclamă şi publicitate alte situatii pana la 23 lei 1 mp 32.00 23.00 art.478 (2), b)
Impozit pe spectacole
teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau alta manif muzicală, film, circ pana la 2% val bilete/abon - art.481 (2), a)
alte manifestari artistice pana la 5% val bilete/abon - art.481 (2), b)
videoteca 1 mp 2.00 - fara temei
discoteca 1 mp 3.00 - fara temei
Taxe speciale
taxa hoteliera tarif cazare 0 0.01 art.484 (3)
taxa multiplicare document din arhiva format A4 arhiva pagina 0.80 0.80 art.484 (3)
taxa multiplicare document din arhiva format A4 arhiva pagina 1.00 1.00 art.484 (3)
taxa de urgenta pt eliberarea duplicatelor autoriz de construire si certif de urbanism arhiva 1 buc 300.00 500.00 art.484 (3)
taxa de urgenta pt eliberarea duplicatelor alte documente arhiva 1 buc 16.00 50.00 art.484 (3)
taxa inchiriere balon teren de sport 08:00-17:00 sport 1 ora 120.00 art.484 (3)
taxa inchiriere balon teren de sport 17:00-22:00 si weekend sport 1 ora 180.00 150.00 art.484 (3)
taxa inchiriere balon teren de sport 08:00-17:00 incalzit noiembrie-martie sport 1 ora 150.00 art.484 (3)
taxa inchiriere balon teren de sport 17:00-22:00 si weekend incalzit noiembrie-martie sport 1 ora 180.00 180.00 art.484 (3)
taxa inchiriere Sala Polivalenta antrenamente  08:00-17:00 sport 1 ora 120.00 art.484 (3)
taxa inchiriere Sala Polivalenta antrenamente 17:00-22:00 si weekend sport 1 ora 180.00 150.00 art.484 (3)
taxa inchiriere Sala Polivalenta competitii si evenimente non-sportive sport 1 ora 200.00 art.484 (3)



taxa inchiriere Sala Polivalenta antrenamente  08:00-17:00 incalzit sport 1 ora 150.00 art.484 (3)
taxa inchiriere Sala Polivalenta antrenamente 17:00-22:00 si weekend incalzit sport 1 ora 180.00 180.00 art.484 (3)
taxa inchiriere Sala Polivalenta competitii si evenimente non-sportive incalzit sport 1 ora 250.00 art.484 (3)
taxa pt oficierea casatoriei in afara primariei stare civila 1 activitate 210.00 200.00 art.484 (3)
taxa pt oficierea casatoriei in zile nelucratoare stare civila 1 activitate 300.00 250.00 art.484 (3)
taxa pt oficierea casatoriei in zile lucratoare stare civila 1 activitate 53.00 55.00 art.484 (3)
taxa pt eliberare certificat atestare domiciliu si cetatenie romana stare civila 1 activitate 50.00 52.00 art.484 (3)
taxa pt eliberare certificat de stare civila stare civila 1 activitate 32.00 35.00 art.484 (3)
taxa pt eliberare certificat duplicat de stare civila stare civila 1 activitate 105.00 110.00 art.484 (3)
taxa pt transcrierea, la cerere, a actelor de stare civila emisa de autoritati straine stare civila 1 activitate 105.00 110.00 art.484 (3)
taxa de divort stare civila 1 activitate 600.00 750.00 art.484 (3)
taxa inscriere mentiune cu aprobare DEPARD pe merginea actelor de stare civila stare civila 1 activitate 100.00 100.00 art.484 (3)
taxa rectificare acte de stare civila stare civila 1 activitate 53.00 55.00 art.484 (3)
taxa pt eliberarea Cererii pt deschiderea procedurii succesorale stare civila 1 activitate 32.00 35.00 art.484 (3)
taxe eliberare carte de identitate stare civila 1 activitate 7.00 7.00 art.484 (3)
taxe eliberare carte de identitate provizorie stare civila 1 activitate 1.00 1.00 art.484 (3)
taxa de urgenta eliberare acte de identitate / certicate de stare civila (24h) stare civila 5 zile lucratoare 105.00 150.00 art.484 (3)
Alte taxe locale
taxa infiintare retea iluminat public locuri publice 1 mp 210.00 218.00 art.486 (1)
taxa utilizare locuri publice special destinate locuri publice 1 mp 21.00 22.00 art.486 (1)
taxa desfacere produse locuri publice 1 mp 11.00 12.00 art.486 (1)
taxa pentru folosirea teraselor amenajate pe domeniul public locuri publice 1 mp 7.00 8.00 art.486 (1)
taxa concesionare teren pt activitati comerciale locuri publice 1 mp 6.00 7.00 art.486 (1)
taxa concesionare teren pt constructii de locuinte locuri publice 1 mp 4.00 5.00 art.486 (1)
taxa pt vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica mai mica de 4800 cmc infrastr publica 1 vehicul 11.00 12.00 art.486 (2)
taxa pt vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica mai mare de 4800 cmc infrastr publica 1 vehicul 13.00 14.00 art.486 (2)
taxa pt vehicule inregistrate fara capacitate cilindrica infrastr publica 1 vehicul 210.00 218.00 art.486 (2)
taxa eliberare numar de ordine pt vehiculele lente, motoscutere, carute infrastr publica 1 vehicul 73.00 76.00 art.486 (2)
taxa acces trafic greu pe strazi asfaltate pt masini de 3,5 - 7,5 tone (inclusiv), pe nr inmatriculare infrastr publica masina/zi 25.00 art.486 (2)
taxa acces trafic greu pe strazi asfaltate pt masini de 3,5 - 7,5 tone (inclusiv), pe nr inmatriculare infrastr publica masina/luna 250.00 art.486 (2)
taxa acces trafic greu pe strazi asfaltate pt masini de 3,5 - 7,5 tone (inclusiv), pe nr inmatriculare infrastr publica masina/an 1,500.00 art.486 (2)
taxa acces trafic greu pe strazi asfaltate pt masini de 7,5 (exclusiv) - 20 tone (inclusiv), pe nr inmatriculare infrastr publica masina/zi 105.00 75.00 art.486 (2)
taxa acces trafic greu pe strazi asfaltate pt masini de 7,5 (exclusiv) - 20 tone (inclusiv), pe nr inmatriculare infrastr publica masina/luna 418.00 750.00 art.486 (2)
taxa acces trafic greu pe strazi asfaltate pt masini de 7,5 (exclusiv) - 20 tone (inclusiv), pe nr inmatriculare infrastr publica masina/an 1,465.00 4,500.00 art.486 (2)
taxa acces trafic greu pe strazi asfaltate pt masini de 20 (exclusiv) - 40 tone (inclusiv), pe nr inmatriculare infrastr publica masina/zi 126.00 100.00 art.486 (2)
taxa acces trafic greu pe strazi asfaltate pt masini de 20 (exclusiv) - 40 tone (inclusiv), pe nr inmatriculare infrastr publica masina/luna 502.00 1,000.00 art.486 (2)
taxa acces trafic greu pe strazi asfaltate pt masini de 20 (exclusiv) - 40 tone (inclusiv), pe nr inmatriculare infrastr publica masina/an 1,757.00 6,000.00 art.486 (2)



taxa acces trafic greu pe strazi asfaltate pt masini peste 40 tone, pe nr inmatriculare infrastr publica masina/zi 150.00 art.486 (2)
taxa acces trafic greu pe strazi asfaltate pt masini peste 40 tone, pe nr inmatriculare infrastr publica masina/luna 15,000.00 art.486 (2)
taxa pt indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa 500 lei + 50% 1 activitate 600.00 750.00 art.486 (4)
taxa eliberare copii heliografice dupa planuri cadastrale pana la 32 lei 1 copie 0.00 0.00 art.486 (5)
Alte dispozitii
majorare impozit pe terenul agricol nelucrat cel putin 2 ani pana la 500% val impozit 0.00% 500% art.489 (4)


