
JUDEŢUL BRAŞOV 
CONSILIUL LOCAL MÂNDRA

HOTĂRÂREA NR. 19 
din 24.04.2019

privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2020

Consiliul Local al comunei Mândra, întrunit in şedinţa ordinara din data de 
24.04.2019,

Analizind proiectul de hotarire si raportul biroului financiar nr. 1689/26.03.2019,
Avînd in vedere avizul comisiei de specialitate nr. 1,2 şi 3 a Consiliului local al 

comunei Mândra,
Vazand prevederile TITLULUI IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 

art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale si ale art. 36, alin. 2 lit. b, 
alin. 4, lit. c din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publica locala, republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2, lit. c si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 
privind Administraţia publica locala, republicata:

Art. 1- Se aproba impozitele si taxele locale, cu aplicare de la data de 01.01.2020 
stabilite conform anexelor nr. 1 si 2 la prezenta hotarire, care fac parte integranta din 
aceasta.

Art. 2 -  Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la îndeplinire de către primarul 
comunei Mândra.

Prezenta hotarire s-a adoptat cu un nr. de 11 voturi pentru, 11 consilieri prezenţi din 
totalul de 11

Prezenta s-a difuzat:
1 ex. Instituţia Prefectului Braşov;
1 ex. dosar H.C.L.;
1 ex. birou financiar;
1 ex. dosar şedinţa, aviziere/sate.

HOTĂRĂŞTE:

Preşedinte de şedinţă 
E

^o> Secretnr



ANEXA NR. 1
la H.C.L. Mândra nr. 19/24.04.2019

IMPOZITUL PE CLĂDIRI

Orice persoană care are in proprietate o clădire (sau mai multe) situata pe teritoriul 
României, indiferent de destinaţia acesteia, datorează anual impozit pentru acea clădire; impozitul 
se datorează bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este situata clădirea.

I. IMPOZITUL PE CLĂDIRI PERSOANE FIZICE

Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, 
impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,08%, asupra valorii impozabile a 
clădirii.

(1). Valorile impozabile, pe mp de suprafaţă construită, desfăşurată, la clădiri şi alte 
construcţii aparţinând persoanelor fizice:

T I P U L  C L Ă D I R I I

V A L O A R E A  I M P O Z A B I L Ă  
-  l e i / m 2 -

clădire cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice şi 

încălzire (condiţii 
cum ulative)

clădire fără instalaţii de apă, 
canalizare, electrice şi 

încălzire

0 1 2

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

1 0 5 0 6 3 0

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

3 1 5 2 1 0

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

2 1 0 1 8 4

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

1 3 1 79

E. în cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă 
încăperi amplasate Ia 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

F. în cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă 
încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, 
utilizate în alte scopuri decât cea de locuinţă, în oricare dintre 
tipurile de clădiri prevăzute la lit. A -  D

50% din suma care s-ar 
aplica clădirii

50% din suma care s-ar 
aplica clădirii

(2). Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care 
este amplasată clădirea, respectiv rangul IV, zona A pentru localitatea Mandra şi rangul V, zona B 
pentru localităţile Ileni si Riusor, rangul V, zona C pentru localitatea Toderita si rangul V, zona D 
pentru localitatea Sona prin înmulţirea valorii determinate conform alin. 1 cu următorii coeficienţi
de corecţie.

Z o n a  în  c a d r u l  l o c a l i t ă ţ i i
R a n g u l o c a l i t ă ţ i i

I V V
A 1 ,1 0 1 ,0 5
B 1 ,0 5 1 ,0 0
C 1 ,0 0 0 ,9 5
D 0 ,9 5 0 ,9 0



(3). Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin.l -  3, se 
reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:

a) 50% pentru clădirile mai vechi de 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de 
referinţă;

b) 30% pentru clădirile mai vechi de 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de 
referinţă;

c) 10% pentru clădirile mai vechi de 30 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de 
referinţă;

(4) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe 
clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii care poate fi:

a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 
5 ani anteriori anului de referinţă;
b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani 
anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de 
referinţă;

c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în 
cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.

(5) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru 
activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% 
asupra valorii impozabile a clădirii.

(6) în cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), 
impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform 
art. 1.

II. IMPOZITUL PE CLĂDIRI PERSOANE JURIDICE

(1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, 
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile a 
clădirii.

(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, 
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3%, inclusiv, asupra valorii 
impozabile a clădirii.

(3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, 
utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea 
unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

(4) în cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul 
se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial 
conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform alin.
(2) sau (3).

(5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în 
proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care 
se datorează impozitul/taxa.
(6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a 
clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor 
aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din 
anul de referinţă;

(7) în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în 
ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.

III. DECLARAREA, DOBÂNDIREA, ÎNSTRĂINAREA ŞI MODIFICAREA 
CLĂDIRILOR



(1) Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în 
proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

(2) In cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are 
obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se 
află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe clădiri începând 
cu data de 1 ianuarie a anului următor.

(3) In cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în cursul unui an 
fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 
31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.

(4) In cazul desfiinţării unei clădiri, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de 
impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen 
de 30 de zile de la data demolării sau distrugerii şi încetează să datoreze impozitul începând cu data 
de 1 ianuarie a anului următor, inclusiv în cazul clădirilor pentru care nu s-a eliberat autorizaţie de 
desfiinţare.

(5) Taxa pe clădiri se datorează pe perioada valabilităţii contractului prin care se constituie 
dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. în cazul contractelor care prevăd 
perioade mai mici de un an, taxa se datorează proporţional cu intervalul de timp pentru care s-a 
transmis dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.

IV. PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI:

(1) Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 
septembrie, inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către 
contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%.

(3) Impozitul pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, de până la 50 lei 
inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

(4) în cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza 
aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) şi (3) se referă la impozitul pe clădiri 
cumulat.

5) Taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din 
perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, 
administrare ori folosinţă.

V. IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN

Calculul impozitului/taxei pe teren
(1) Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii 

în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de 
consiliul local.

(2) în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de 
folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei 
terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

Zona în cadrul localităţii Nivelurile impozitului pe ranguri de localităţi (lei/ha)
IV V

A 747 597
B 597 448
C 448 298
D 292 149



Clasificarea este următoarea rangul IV, zona A pentru localitatea Mandra şi rangul V, zona 
B pentru localităţile Ileni si Riusor, rangul V, zona C pentru localitatea Toderita si rangul V, zona D 
pentru localitatea Sona.

(3) In cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie 
de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea 
suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest 
rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (5).

(4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din 
tabelul următor, exprimate în lei pe hectar:

N r.
crt.

C A T E G O R IA  D E F O L O S IN Ţ Ă Z ona A
(Lei/ha)

Z ona B
(Lei/ha)

Z ona C
(Lei/ha)

Zona D
(Lei/ha)

1 Teren arabil 2 9 2 2 2 0 16
2 Păşune 2 2 2 0 16 14
3 Fâneaţă 2 2 2 0 16 14
4 Vie 4 8 3 7 2 9 2 0
5 Livadă 5 6 4 8 3 7 2 9
6 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 2 9 2 2 2 0 16
7 Teren cu ape 16 14 8 0
8 Drumuri şi căi ferate 0 0 0 0
9 Teren neproductiv 0 0 0 0

(5) Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător 
prevăzut în următorul tabel:

Rangul localităţii Coeficientul de corecţie
IV 1,10
V 1,00

(6) Ca excepţie de la prevederile alin. (2)-(5), în cazul contribuabililor persoane juridice, 
pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă 
decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin.
(7) numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din 

desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).
(7) In cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin 

înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în 
următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător:

Nr.
crt. CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ (Lei/ha)

1 Teren cu construcţii 23
2 Teren arabil 44
3 Păşuni şi fâneaţă 21
4 Vie sau livadă pe rod 50
4.1 Vie sau livadă până la intrarea pe rod 0
5 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 8
5.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi 

pădure cu rol de protecţie
0

6 Teren cu apă 1
7 Teren cu amenajări piscicole 27
8 Drumuri şi căi ferate 0



Teren neproductiv

VI. DECLARAREA, DOBÂNDIREA, ÎNSTRĂINAREA

(1) Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în 
proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

(2) în cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligaţia să 
depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă 
se află terenul, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, şi datorează impozit pe teren începând 
cu data de 1 ianuarie a anului următor.

(3) în cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul unui an 
fiscal, impozitul este datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra terenului la data 
de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.

(4) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţii administrativ - 
teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare sau folosinţă, după caz, persoanelor 
juridice, se stabileşte taxa pe teren, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, 
titularilor dreptului de administrare sau folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.

(5) Taxa pe teren se datorează pe perioada valabilităţii contractului prin care se constituie 
dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. în cazul contractelor care prevăd 
perioade mai mici de un an, taxa se datorează proporţional cu intervalul de timp pentru care s-a 
transmis dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.

(6) Persoana care datorează taxa pe teren are obligaţia să depună o declaraţie la organul 
fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, până la data de 25 a lunii 
următoare celei în care intră în vigoare contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, 
închiriere, administrare ori folosinţă, la care anexează o copie a acestui contract.

(7) în cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe teren datorate, persoana care 
datorează taxa pe teren are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază 
teritorială de competenţă se află terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a 
înregistrat situaţia respectivă.

VII. PLATA IMPOZITULUI PE TEREN:

(1) Impozitul pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 
septembrie inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către 
contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%.

(3) Impozitul pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi 
juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

(4) în cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza 
aceleiaşi unităţi administraţiv-teritoriale, prevederile alin. (2) şi (3) se referă la impozitul pe teren 
cumulat.

(5) Taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din 
perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, 
administrare ori folosinţă.

VIII. TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

(1) în cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se 
calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cmc 
sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:_____________ ____________

Nr. Lei/200 cm3
crt. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică sau fracţiune 

din aceasta



I. Vehicule înmatriculate

1 Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de 
până la 1600 cm3 inclusiv 8

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

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3 inclusiv 19
4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3 inclusiv 76
5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3 inclusiv 151
6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică peste 3001 cm3 305
7 Autobuze, autocare, microbuze 25

8 Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone 
inclusiv 32

9 Tractoare înmatriculate 19
II. Vehicule înregistrate

1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică <4.800 cmc 2
2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cmc 4
3 Vehicule înregistrate fără capacitate cilindrică evidenţiată 53 lei/an—*------------------, ;----------------------------------------------1---------- ;-------------------------------------------------

(3) In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minim 50%.
(4) în cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru 
motocicletele respective.
(5) în cazul unui autovehicul de transport de marfa cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 
12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul 
următor:__________________________________________ _____________________________________

I.Două axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă Impozitul (lei/an)
i Axe motoare cu Alte sisteme de

sistem de suspensi 
pneumatică sau 

echivalente

suspensie pentru 
axele motoare

1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 149
2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 149 415
3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 415 583
4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 583 1320
5 Masa de cel puţin 18 tone 583 1320

I/.Trei axe
1. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 149 260
2. Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 260 534
3. Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 534 694
4. Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 694 1070
5. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1070 1662
6. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1070 1662
7. Masa de cel puţin 26 tone 1070 1662
III. Patru axe
1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 694 704
2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 704 1098
3. Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1098 1744
4. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1744 2587
5. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1744 2587
6. Masa de cel puţin 32 tone 1744 2587

în cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport 
de marfa cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele 
de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:



Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă
admisă

Impozitul (in lei/an)
Ax(e) sau 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 puţin 12 tone, dar mai mica de 14 tone 0 0
2. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mica de 16 tone 0 0
3. Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mica de 18 tone 0 67
4 . Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mica de 20 tone 67 154
5. Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mica de 22 tone 154 361
6. Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mica de 23 tone 361 467
7. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 467 843
8. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mica de 28 tone 843 1478
9. masa de cel puţin 28 tone 843 1478
II. 2+2 axe

1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 145 337
2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 337 554
3. Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mica de 28 de tone 554 814
4. Masa de cel puţin 28 de tone, dar mai mica de 29 de 
tone 814 983

5. Masa de cel puţin 29 de tone, dar mai mica de 31 de 
tone 983 1614

6. Masa de cel puţin 31 de tone, dar mai mica de 33 de 
tone 1614 2240

7. Masa de cel puţin 33 de tone, dar mai mica de 36 de 
tone 2240 3401

8. Masa de cel puţin 36 de tone, dar mai mica de 38 de 
tone 2240 3401

9.Masa de cel puţin 38 tone 2240 3401
III. 2+3 axe
1. Masade cel puţin 36 de tone, dar mai mica de 38 de 
tone 1783 2481

2. Masa de cel puţin de 38 de tone, dar mai mica de 40 de 
tone 2481 3372

3. Masa de cel puţin 40 tone 22481 3372
IV. 3+2 axe
1. Masa de cel puţin 36 de tone, dar mai mica de 38 de 
tone 1575 2187

2. Masa de cel puţine 38 de tone, dar mai mica de 40 de 
tone 2187 2952

3. Masa de cel puţin 40 de tone, dar mai mica de 44 de 
tone 2952 4475

4.masa de cel puţin 44 tone 2952 4475
V. 3+3 axe
1. Masa de cel puţin 36 de tone, dar mai mica de 38 de 
tone 896 1084



2. Masa de cel puţin 38 de tone, dar mai mica de 40 de 
tone 1084 1619

3. Masa de cel puţin 40 de tone, dar mai mica de 44 de 
tone 1619 2577

4. masa de cel puţin 44 tone 1619 2577

în cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote, taxa se calculează în funcţie de masa 
totală maximă autorizată astfel:

Nr.
crt. Masa totală maximă autorizată Lei

1 Până la 1 tonă inclusiv 9
2 Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 36
3 Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 55
4 Peste 5 tone 67

în cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu
suma corespunzătoare din tabelul următor:

Nr.
crt.

Mijlocul de transport pe apă Impozit
-lei-

1. Luntre, bărci fără motor, folosite 
pentru pescuit şi uz personal

22

2. Bărci fără motor, folosite în alte 
scopuri

59

3. Bărci cu motor 221
4. Nave de sport şi agrement 1.175
5. Scutere de apa 221

IX. DECLARAREA, DOBÂNDIREA, ÎNSTRĂINAREA

(1) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care 
deţine dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România 
la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

(2) în cazul înmatriculării sau înregistrării unui mijloc de transport în cursul anului, 
proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază 
teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de 
zile de la data înmatriculării/înregistrării, şi datorează impozit pe mijloacele de transport începând 
cu data de 1 ianuarie a anului următor.

(3) în cazul radierii din circulaţie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligaţia să 
depună o declaraţie la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competenţă îşi are domiciliul, 
sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, şi încetează să 
datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

(4) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care 
beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport.

X. PLATA IMPOZITULUI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT:

(1) Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 
31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul 
an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o 
bonificaţie de 10%.



(3) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către 
contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la 
primul termen de plată. In cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de 
transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ- 
teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.

XI. TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SAU 
AUTORIZAŢIILOR

Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a altor avize şi 
autorizaţii

l.Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egală cu suma stabilită 
conform tabelului următor:

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism -lei-
a) până la 150 m2, inclusiv 5
b) între 151 şi 250 m2, inclusiv 6
c) între 251 şi 500 m2, inclusiv 7
d) între 501 şi 750 m2, inclusiv 9
e) între 751 şi 1.000 m2, inclusiv 13
f) peste 1.000 m2 15+0,01 lei/mp pentru fiecare metru 

patrat care depăşeşte 1000 mp

2. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din 
taxa stabilită conform alin. (1).

3. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei 
pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

4. 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 judeţean se 
stabileşte de consiliul local în sumă de până la 16 lei, inclusiv.

5. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care urmează a fi 
folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de 
construcţii.

6. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la 
alin. (5) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea 
instalaţiilor aferente.

Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei 
pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală 
cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii 
desfiinţate.

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare şi 
prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările 
topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de 
prospecţiune şi explorare şi se calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi 
efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări cu o valoare de 11 lei.

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în 
vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 
3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori 
campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor se construcţie.

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 este în valoare de 8 lei/mp de suprafaţă ocupată de 
construcţie.



Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele 
publice de apa, canalizare, gaze, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu este de 5 lei 
pentru fiecare racord.

10. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă este de 5 lei.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare se stabileşte de consiliul local şi este 
de 21 lei, inclusiv.

Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de 
comercializare a produselor din sectorul agricol se stabilesc de către consiliile locale şi sunt de 53 lei, 
inclusiv.

Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte 
activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive potrivit Clasificării 
activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului 
Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia 
naţională - CAEN, datorează bugetului local al comunei în a cărui rază administrativ-teritorială se 
desfăşoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea 
activităţii de alimentaţie publică, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, în sumă de: 
pina la 50 m.p. -  315 lei, intre 50 m.p.-lOO m.p. -  630 lei, intre 100 m.p.-150 m.p. -  1050 lei, intre 
150 m.p.- 500 m.p. -  2.310 lei, peste 500 m.p. -  4200 lei.

XII. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ SI 
PUBLICITATE:

(1) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei de 3% la 
valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.

(2) Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată obţinută sau care 
urmează a fi obţinută pentru serviciile de reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe valoarea 
adăugată.

(3) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data 
de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă 
şi publicitate

(4) In cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, taxa 
este de 34 lei/mp/an sau fracţiune de mp. In cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj 
pentru reclamă şi publicitate, taxa este de 24 lei/mp/an sau fracţiune de mp.

(5) Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în două rate egale, 
până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi 
publicitate, datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până 
la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

XIII. IMPOZITUL PE SPECTACOLE
(1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de 1% din la suma încasată din 

vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.

XIV. ALTE TAXE LOCALE
Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă este în cuantum de 788 

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

planuri, deţinute de consiliile locale este de 34 lei, inclusiv.
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii/acord pentru desfasurarea unei activitati economice 

este de 16 lei.



ANEXA NR. 2
ALTE IMPOZITE SI TAXE LOCALE 

la H.C.L. Mândra nr. 19/24.04.2019

TAXE PENTRU OCUPAREA LOCURILOR PUBLICE

Pentru ocuparea domeniului public şi privat al comunei cu chioşcuri, tarabe, 
tonete............................................................................ 4 lei / m.p. / zi.

TAXA VÂNZĂTORI AMBULANT!

Pentru vanzarea diferitelor mărfuri...................... 10 lei / zi

TAXA OFICIERE CASATORII, COPII XEROX

Taxa oficiere casatorii (sambata, duminica si sărbători
legale).................................................................................. 50 lei

Copii xerox...............................................................0,5 lei / pag

TAXE PENTRU ELIBERARE DE COPII PUPA AUTORIZAŢII, 
CERTIFICATE SI ALTE ACTE EXISTENTE IN ARHIVA PRIMĂRIEI

Pana la 5 pagini inclusiv........................................... 7 lei
Peste 5 pagini......................................................3 lei / pagina

- Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea 
planuri, deţinute de consiile locale, pentru fiecare m patrat de plan:

La scara 1: 500........................................ 10 lei
La scara 1:1.000......................................35 lei
La scara 1:2.000......................................50 lei

- Taxe zilnice pentru utilizarea temporara a locurilor publice si pentru vizitarea muzeelor, 
caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectura si
arheologie........................................................5 lei / zi

TAXE PENTRU SĂPĂTURI IN DOMENIUL PUBLIC

- Unde nu este necesara întreruperea circulaţiei ...15 lei / m.p. / zi
- Cu întreruperea parţiala a circulaţiei................. 15 lei / m.p. / zi
- Cu întreruperea totala a circulaţiei....................22 lei / m.p. / zi
- Pentru depozitarea pământului din săpătură...... 29 lei / m.p. / zi



- Pentru ocuparea domeniului public cu utilaje si mijloace 
transport.............................................................................15 lei / m.p. / zi .

TAXE CHIRII SI GARANŢII PENTRU CĂMINE CULTURALE

-Taxa sala organizare nunta, botez, bal, mese festive :
- Mindra - 500 lei / zi (si contravaluarea energiei electrice si gazului 

metan consumat) ,
- Ileni 400 lei/zi (si contravaluarea energiei electrice si gazului metan

consumat),
- Riusor, Toderita, S o na- 300 lei/zi (si contravaluarea energiei electrice si 

gazului metan consumat),
- Pentru inmormintari si parastase nu se percepe taxa chirie, va fi achitata 

contravaluarea energiei electrice si gazului metan consumat,
- In ambele cazuri se va incheia un proces-verbal de predare-primire intre 
organizator si persoana imputernicita de primărie ,
- Garanţia materiala pentru inchiriere :

- nunti, botezuri, baluri, mese festive -  1000 lei,
- inmormintari, parastase -  100 lei.

TAXELE DE BAZA PE METRU PATRAT LA CHIRIILE PENTRU SPATIILE 
CU ALTA DESTINAŢIE DECÂT ACEEA DE LOCUINŢA DIN FONDUL 
LOCATIV DE STAT

Nr. Activitatea desfasurata in spatiile cu alta lei/ m.p./luna 
crt. destinaţie decât cea de locuinţa TARIF TARIF

Zona centrala Centre si cartiere

1. Unitati comerciale cu amănuntul,
alimentare sau nealimentare 11 9
2. Unitati comerciale specializate 
de alimentare publica 
cofetarii 8 7
3. Spatii pentru jocuri mecanice
4. Unitati comerciale specializate de

13 13

librărie si papetarie
anticariat, filatelie, legaturi de carte 3 3
1. Spatii de producţie (laboratoare de patiserie 
Carmangerii, bucătării, atc., atelier de producţie
Industriala si prestări de servicii diverse - exclusiv
cele ale invalizilor 4 3
2. Sedii administrative ale agenţilor economici,
Birouri, agenţii de turism 9 8
8. Redacţii de presa 3 3
9. Sedii de instituţii si oficii bugetare, inclusiv



Dependinţe si arhive 8 4
Spatii social culturale, invatamant de toate gradele, 

case de cultura, teatre, scoli de arta, biblioteci, muzee, 
ateliere de creaţie, săli de expoziţie, depozite de arta, 
centre de creaţie populara, galerii de arta 3 1
10. Spatii pentru profesii liberale conf. art. 15, (3) din 
O.G. nr. 78/99 (medici, avocaţi, notari, expert contabil, 
contabil autorizat, consultant de plasament valori mobiliare, arhitect)

1
2
4

desfăşurate independent 
cabinet veterinar 
laboratoare
11. Farmacii, unitati tehnico-medicale
plante medicinale 5
12. Cinematografe, inclusiv locuinţe 3
13. Sedii de organe politice si sindicale, fundaţii, ligi, 
asociaţii a veteranilor si invalizilor de război, soc. si asoc. 
cu scop caritabil de aparare a dr. omului, asoc. de locatori
si casele de ajutor reciproc a pensionarilor, sedii ale handicap., 
spatii de producţie si prestări servicii ale 
coop. de invalizi, pers. handicapate care

1
2
4

prezintă adev. de la I.S.T.H. 1 1
14. Depozite de pana la 30 m.p. 4 3
15. Unitati comerciale en-gross
16. Spatii de depozitare:

13 12

suprateran 7 4
subteran 4 4
depozite de carburanţi, Iubrefianti 
17. Dependinţe (vestibul, antreu, culoare,

3 3

holuri, oficii, grupuri sanitare, logii) 1 1
18. Garaje 3 1
19. Grajduri pentru creşterea animalelor 1 1

-Taxa pentru o noua identificare a coordonatelor unei parcele, pentru care s-a făcut 
punerea in posesie in sistemul STEREO 70, cu aparatul GPS este de 100 lei/parcela.

TAXE PAZA, ÎNREGISTRARE VEHICULE SI ÎNCHIRIERE,

- Taxa paza - 40 lei/an pentru construcţie existenta.
- Taxa de inregistare de 40 lei pentru vehiculele care se inregistreaza la Comuna Mândra 
si necesita o singura plăcută de inregistrare si taxa de înregistrare de 80 lei pentru 
vehiculele care se inregistreaza la Comuna Mândra si necesita doua plăcute de 
inregistrare.
- Taxa închiriere buldoexcavator -  130 lei/h pentru persoane fizice

- 200 lei/h pentru persoane juridice
- Taxa de inchiriere tractor -  70 lei/h pentru persoane fizice

- 200 lei/h pentru persoane juridice
- Taxa de inchiriere vidanja -  70 lei/vidanjare pentru persoane fizice

- 200 lei/vidanjare pentru persoane juridice
- Taxă racord branşamente la reţeaua de gaze naturale -  300 lei/branşament.


