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ROMÂNIA                                                        Anexa nr.1 
JUDEŢUL COVASNA                                                                       la  Proiect de Hotarare .nr. _________/ 2019   
COMUNA BELIN 
CONSILIUL LOCAL 

T A B L O U L 
cuprinzând valorile impozabile,  impozitele și taxele locale, alte taxe asimilate acestora pentru anul 2020 stabilite în sume fixe  

și indexate cu rata inflației ( an 2018) ,  4,6 %   față de nivelul aplicabile in anul 2019 
 

I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  Titlul IX – Impozite și taxe locale 
 

CAPITOLUL  II 
 Impozitul pe clădiri și taxa pe clădiri 

 
Art. 457 alin. (2)                                                                                                                                                                                                      -lei/m² - 

 
 
 

Tipul clădirii 
 

 
Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafață 
construită desfașurată  la clădiri rezidențiale și 
clădirile anexe aparținând persoanelor fizice 

 ( Legea 227/2015, art. 457,alin.2 )  

 
Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafață 
construită desfașurată  la clădiri rezidențiale și 
clădirile anexe aparținând persoanelor fizice  

( Legea 227/2015, art. 457,alin.2 ) 

Nivelurile indexate pentru anul 2019 
Nivelurile propuse spre indexare pentru 

anul 2020 

Cu instalații de apă, 
canalizare, electrice și 

încălzire (condiții 
cumulative) 

Fără instalații de apă, 
canalizare, electricitate 

sau încălzire 

Cu instalații de 
apă, canalizare, 

electrice și 
încălzire (condiții 

cumulative) 

Fără instalații de 
apă, canalizare, 
electricitate sau 

încălzire 

A. Clădiri cu  cadre din beton armat sau cu pereți 
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte 
materiale rezultate în urma unui tratament termic 
și/sau chimic 

 
1.013 

 
608 

 
1.059,60 

 
635,95 
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B. Clădiri cu pereți exteriori din lemn, din piatră 
naturală, din cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau din 
orice alte materiale nesupuse unui tratament termic 
și/sau chimic  

 
304 

 
203 

 
318 

 
212,35 

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu 
pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte 
materiale rezultate în urma unui tratament termic 
și/sau chimic   

 
203 

 
177,50 

 
212,35 

 
185,65 

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

 
127 

 
76 

 
131,60 

 
79,50 

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

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 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 

50% din suma 
care s-ar aplica 

clădirii 

50% din suma 
care s-ar aplica 

clădirii 

 

                                                                                                    CAPITOLUL III  
 

IMPOZITUL  PE TEREN ŞI TAXA PE TEREN 
 

Art. 465 alin. (2)                                                                                                                                                                                                  - lei/ha - 

Zona în 
cadrul 

localității 
 

Impozitul/taxa  pe teren în cazul unui teren amplasat în intravilan, 
înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu 

construcţii ( Legea 227/2015, art. 465 , alin.2 )   

Impozitul/taxa  pe teren în cazul unui teren amplasat în intravilan, 
înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu 

construcţii ( Legea 227/2015, art. 465 , alin.2 )   

Nivelurile indexate pentru anul 2019 Nivelurile propuse spre indexare pentru anul 2020 
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IV 
Localitatea BELIN  

V 
Localitatea BELIN VALE  

IV 
Localitatea BELIN  

V 
Localitatea BELIN VALE 

A 1.811,50 1.440,50 1.894,80 1.506,75 
B 1.440,50 1.082 1.506,75 1.131,80 
C 1.082 719,50 1.131,80 752,60 
D 705,50 361  737,95 377,60 

 
 

Art. 465 alin. (4)                                                                                                                                                                                                      - lei/ha - 

Nr. 
crt. 

                        Zona 
 
Categoria  
de  folosință 

Impozitul/taxa  pe teren în cazul unui teren amplasat în 
intravilan, înregistrat în registrul agricol altă categorie de 

folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii ( Legea 
227/2015, art. 465 , alin.4 )   

Impozitul/taxa  pe teren în cazul unui teren amplasat în 
intravilan, înregistrat în registrul agricol altă categorie de 

folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii ( Legea 
227/2015, art. 465 , alin.4 )   

Nivelurile indexate pentru anul 2019 
Nivelurile propuse spre indexare pentru anul 

2020 

A B C D A B C D 
1 Teren arabil 28,50 21,50 19,50 15,50 29,80 22,50 20,40 16,20 
2 Pășune 21,50 19,50 15,50 13,50 22,50 20,40 16,20 14,10 
3 Fâneață 21,50 19,50 15,50 13,50 22,50 20,40 16,20 14,10 
4 Vie 47 35,50 28,50 19,50 49,15 37,15 29,80 20,40 
5 Livadă 54 47 35,50 28,50 56,50 49,15 37,15 29,80 
6 Pădure sau alt teren cu 

vegetație forestieră 
28,50 21,50 19,50 15,50 

29,80 22,50 20,40 16,20 

7 Teren cu ape 15,50 13,50 8,50 0 16,20 14,10 8,90 0 
8 Drumuri și căi ferate 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 Neproductiv 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Art. 465 alin. (7)                                                                                                                                                                          - lei/ha - 
         
Nr.
Crt. 

 
Categoria de folosință 

 
Impozitul/taxa  pe 

terenurile amplasat în 
extravilan 

( Legea 227/2015, art. 465 , 
alin.7)   

 

 
Impozitul/taxa  pe 

terenurile amplasat în 
extravilan 

( Legea 227/2015, art. 465 , 
alin.7)   

 

Nivelurile indexate 
pentru anul 2019 

Nivelurile propuse 
spre indexare pentru 

anul 2020 
1 Teren cu construcții 31,50 32,95 

2 Teren arabil 51 53,35 
3 Pășune 28,50 29,80 
4 Fâneață 28,50 29,80 
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 56 58,55 
5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0 
6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 57 59,60 
6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 0 
7 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 

7.1 
16,50 17,25 

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție 0 0 
8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 6,50 6,80 
8.1 Teren cu amenajări piscicole 34,50 36,10 
9 Drumuri și căi ferate 0 0 
10 Teren neproductiv 0 0 
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CAPITOLUL IV 
 

IMPOZITUL  PE  MIJLOACELE  DE  TRANSPORT 
 

Art. 470 alin. (2)       

Mijloace de transport cu tracțiune mecanică 

 
Impozitul pe mijloacele de 

transport- autovehicule ( Legea 
227/2015, art. 470 , alin.2) 

 
 

 

 
Impozitul pe mijloacele de 

transport- autovehicule ( Legea 
227/2015, art. 470 , alin.2) 

 

Nivelurile indexate pentru anul 
2019 

  
Nivelurile propuse spre 

indexare pentru anul 2020 
 

Lei / 200 cm³ sau fracțiune din 
aceasta 

Lei/200 cm³ sau fracțiune din 
aceasta 

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta) 

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică 
de până la 1.600 cm3, inclusiv 

8,50 8,90 

Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 
1.600 cm3 

9,50 9,95 

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 inclusiv 18,50 19,35 
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 inclusiv 73 76,35 

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3 inclusiv 146 152,70 
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 294 307,55 
Autobuze, autocare, microbuze 24,50 25,65 
Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de 
până la 12 tone, inclusiv 

30,50 31,90 

Tractoare înmatriculate 18,50 19,35 
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II. Vehicule înregistrate 
 

Nivelurile indexate pentru anul 2019 
Nivelurile propuse spre indexare 

pentru anul 2020 
1. Vehicule cu capacitate cilindrică - lei/200 cm3 -* - lei/200 cm3 -* 
1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 4,50                        4,70 
1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 6,50 6,80 
2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidențiată 152 lei/an 159 lei/an 
 
 
 
 

Art. 470 alin. (5)       

 
 
 
 
 

Numărul de axe și greutatea brută încărcată 
 maximă admisă  

 
 

Impozitul pe mijloacele de transport- 
autovehicule de transport  marfă cu masa 

totală autorizată egală sau mai mare de 12 
tone  ( Legea 227/2015, art. 470 , alin.5) 

 
 

 
 

Impozitul pe mijloacele de transport- 
autovehicule de transport  marfă cu masa 
totală autorizată egală sau mai mare de 

12 tone  ( Legea 227/2015, art. 470 , 
alin.5) 

 
 

Nivelurile indexate pentru anul 2019 
Nivelurile propuse spre indexare 

pentru anul 2020 

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 
Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru 

axele motoare 

I două axe 
 1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 144 0 150,60 
 2 Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 144 400,50 150,60 418,90 

 3 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 400,50 562,50 418,90 588,35 
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 4 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 562,50 1.273,50 588,35 1.332,10 
 5 Masa de cel puțin 18 tone 562,50 1.273,50 588,35 1.332,10 
II 3 axe 
 1 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 144 251,50 150,60 263,05 
 2 Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 251,50 516 263,05 539,75 
 3 Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 516 670 539,75 700,80 
 4 Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 670 1.032,50 700,80 1.080 
 5 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1.032,50 1.604 1.080 1.677,80 
 6 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1.032,50 1.604 1.080 1.677,80 
 7 Masa de cel puțin 26 tone 1.032,50 1.604 1.080 1.677,80 
III 4 axe 
 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 670 679 700,80 710,25 
 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 679 1.060 710,25 1.108,75 
 3 Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1.060 1.683 1.108,75 1.761,40 
 4 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1.683 2.496,50 1.761,40 2.611,35 
 5 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1.683 2.496,50 1.761,40 2.611,35 
 6 Masa de cel puțin 32 tone 1.683 2.496,50 1.761,40 2.611,35 
 

 

Art. 470 alin. (6)       

Numărul de axe și greutatea brută încărcată  
maximă admisă 

 

Impozitul pe mijloacele de transport- în 
cazul unei combinații de autovehicule, un 

autovehicul articulat sau tren rutier, de 
transport de marfă cu masa totală 

maximă autorizată egală sau mai mare 
de 12 tone 

( Legea 227/2015, art. 470 , alin.6) 
 
 

 
Impozitul pe mijloacele de transport- în 
cazul unei combinații de autovehicule, un 

autovehicul articulat sau tren rutier, de 
transport de marfă cu masa totală 

maximă autorizată egală sau mai mare 
de 12 tone 

( Legea 227/2015, art. 470 , alin.6) 
 

Nivelurile indexate pentru anul 2019 
Nivelurile propuse spre indexare 

pentru anul 2020 
Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 
pneumatică sau un 

echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 
pneumatică sau un 

echivalentele recunoscute  

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 
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I 2 + 1 axe 
 1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0 
 2 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0 
 3 Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 65 0 68 
 4 Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 65 149 68 155,85 
 5 Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 149 349 155,85 365,05 
 6 Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 349 451 365,05 417,75 
 7 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 451 813,50 417,75 850,90 
 8 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 813,50 1.426,50 850,90 1.492,10 
 9 Masa de cel puțin 28 tone 813,50 1.426,50 850,90 1.492,10 
II 2 + 2 axe 
 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 140 326 146,45 341 
 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 326 535 341 559,60 
 3 Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 535 785,50 559,60 821,65 
 4 Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 785,50 948,50 821,65 992,15 
 5 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 948,50 1.557 992,15 1.628,620 
 6 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1.557 2.161 1.628,60 2.260,40 
 7 Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2.161 3.281,50 2.260,40 3.432,45 
 8 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2.161 3.281,50 2.260,40 3.432,45 
 9 Masa de cel puțin 38 tone 2.161 3.281,50 2.260,40 3.432,45 
III 2 + 3 axe 
 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.720,50 2.394 1.799,65 2.504,10 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.394 3.253 2.504,10 3.402,65  
 3 Masa de cel puțin 40 tone 2.394 3.253 2.504,10 3.402,65 
IV 3 + 2 axe 
 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.519,50 2.110,50 1.589,40 2.207,60 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.110,50 2.918,50 2.207,60 3.052,75 
 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2.918,50 4.317,50 3.052,75 4.516,10 
 4 Masa de cel puțin 44 tone 2.918,50 4.317,50 3.052,75 4.516,10 
V 3 + 3 axe 
 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 864,50 1.045,50 904,26 1.093,59 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1.045,50 1.562,50 1.093,50 1.634,35 
 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1.562,50 2.486 1.634,35 2.600,35 
 4 Masa de cel puțin 44 tone 1.562,50 2.486 1.634,35 2.600,35 
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Art. 470  alin. (7)                                                       Remorci, semiremorci sau rulote 

 
 
 

Masa totală maximă autorizată 

 
Impozitul pe mijloacele de 

transport- în cazul unei remorci, 
semiremorci sau rulote care nu 
face parte dintr-o combinație de 

autovehicule prevăzută la art 470 
alin. (6) si (6)  

 

Impozitul pe mijloacele de 
transport- în cazul unei remorci, 
semiremorci sau rulote care nu 
face parte dintr-o combinație de 

autovehicule prevăzută la art 470 
alin. (6) si (6)  

Nivelurile indexate pentru anul 
2019 

Nivelurile propuse spre 
indexare pentru anul 2020 

Impozit - lei - Impozit - lei - 
a. Până la 1 tonă, inclusiv    9,50 9,95 
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34,50 36,10 
c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone  53 55,45 
d. Peste 5 tone 65 68 
 
 
 

Art. 470 alin. (8)                                                              Mijloace de transport pe apă                                                                                 lei/an  

 
Masa totală maximă autorizată 

Nivelurile indexate pentru 
anul 2019 

Nivelurile propuse spre 
indexare pentru anul 2020 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal 21,50 22,50 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 57 59,60 
3. Bărci cu motor 213 222,80 
4. Nave de sport și agrement 1.134 1.186,15 
5. Scutere de apă 213 222,80 
6. Remorchere și împingătoare: X X 
a) până la 500 CP, inclusiv 566,50 592,55 
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b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv 921 963,35 
c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv 1.416,50 1.481,65 
d) peste 4000 CP 2.266,50 2.370,75 
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta 184,50 193 
8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale: X X 
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 184,50 193 
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de tone,inclusiv 284 297,05 
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 496,50 519,35 
 

 
 

CAPITOLUL V 
 

TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATTELOR, AVIZELOR SI A AUTORIZATIILOR 
 

 

Art. 474 alin. (1)    
 

Suprafata  pentru care se obtin 
certificatul de urbanism 

Taxa pentru eliberarea certificatului 
de urbanism, în mediul urban    

 
Taxa pentru eliberarea certificatului 
de urbanism, în mediul urban    
 

Nivelurile indexate pentru anul 2019 
Nivelurile propuse spre indexare 

pentru anul 2020 
- lei - - lei - 

a) până la 150 m² inclusiv 3,50 3,65 
b) între 151 și 250 m² inclusiv 4 4,20 
c) între 251 și 500 m² inclusiv 5 5,25 
d) între 501 și 750 m² inclusiv 6,5 6,80 
e) între 751 și 1.000 m² inclusiv 7,5 7,85 
f) peste 1.000 m² 7,50+ 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 

care depășește 1.000 m2 
7,85+ 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 

care depășește 1.000 m2 
Art. 474 alin. (4) 
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism 

15,50 
 16,20 
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Art. 474 alin. (10)   
Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări 

15,50 
16,20 

Art. 474 alin. (14) 
Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, 
tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, 
firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice 

8,50 
8,90 lei, inclusiv, pentru fiecare 

metru pătrat de suprafață ocupată 
de construcție 

Art. 474 alin. (15) 
Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de 
racorduri și branșamente 

13,50 
14,10 lei, inclusiv, pentru fiecare 

racord 

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

9,50 9,95 

Art. 475 alin. (1)  
Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare 

20,50 21,45 

Art. 475 alin. (2)   
Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv 
pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din 
sectorul agricol 

81,50 85,25 

Art. 475 alin. (3) lit. a) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind 
desfășurarea unor activități pentru o suprafață de până la 500 
m2, inclusiv 

4.052 4.238,40 

 
CAPITOLUL VI 

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 
 

        Art. 478 alin. (2)  

  
Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate 

Nivelurile indexate pentru anul 
2019 

Nivelurile propuse spre 
indexare pentru anul 2020 

- lei/m2 sau fracțiune de m2 - - lei/m2 sau fracțiune de m2 - 

a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate 
economică 

32,50 34 

b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj 
pentru reclamă și publicitate 

23,50 24,60 
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CAPITOLUL  VIII 
 
 

Art.484                                                                         

Denumirea taxei speciale 
Concesionarul 
serviciului public 
taxabil 

 
Nivelurile taxei speciale indexate 
pentru anul 2019 

 
 

Nivelurile propuse 
spre indexare pentru 
anul 2020 
 
 

Taxe speciale pentru recuperarea costurilor serviciilor de 
copiere a documentelor 

Primăria comunei 
Belin  

0,50 lei/pagină /A4 
1,50 lei/pagina /A3 

0,50 lei/pagină /A4 
1,50 lei/pagina /A3 
 

Taxă specială pentru servicii de copiere, scanare acte din 
arhiva primăriei, solicitate de persoane fizice şi juridice 

Primăria comunei 
Belin 

2 ,50 lei/pagină 2 ,50 lei/pagină 

Taxa de casatorie in zilele nelucratoare  

Primăria comunei 
Belin 
/ Compartimentul 
stare civilă 

51 lei pentru ziua de sambata  
53  lei pentru ziua de 
sambata  

101,50  lei pentru ziua de duminica  
106  lei pentru ziua de 
duminica 

Taxă pentru servicii de corespondenţă pentru activitatea 
de informare şi consultare a publicului în vederea 
elaborării documentaţiilor de urbanism 

Primăria comunei 
Belin 

51 lei/ scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire 

53 lei/ scrisoare 
recomandată cu 
confirmare de primire 

Taxă pentru costuri publicaţii pentru activitatea de 
informare şi consultare a publicului în vederea elaborării 
documentaţiilor de urbanism 

Primăria comunei 
Belin  

101,50 lei/anunţ 106  lei/anunţ 

Taxă specială pentru Certificatul de atestare fiscala, 
dovezi , adeverinte si certificate pentru pers,fizice si 
juridice conf. registrul agricol ,acte din stare civila  daca 
se elibereaza  in aceeasi zi cu solicitarea  

Primăria comunei 
Belin  

10,50  lei  
 

11 lei 
 

Taxa pentru utilizarea salii Caminului Cultural si  al 
Centrului  multifunctional din Belin Vale 

Primăria comunei 
Belin 

101,50  lei /zi sau 5,50 lei / ora 
106  lei /zi sau 6  lei / 
ora 

Taxa pentru utilizarea tractorului cu remorca  
Primăria comunei 
Belin 

51  lei/ora/utilaj  55  lei/ora/utilaj 

Remorcile si semiremorci inregistrare Primăria comunei 25,50 lei  26,50 lei 
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Belin 

Taxa utilizare Casa Mortuara  
Primăria comunei 
Belin 

150  lei  155  lei 

Taxa de intrerupere furnizare apa potabila  
Primăria comunei 
Belin 

56 lei  58 lei 

Taxa reluarea furnizare apa potabila 
Primăria comunei 
Belin 

56  lei  58 lei 

 
 
 
 

CAPITOLUL  IX  
ALTE TAXE LOCALE 

 
 

Nivelurile indexate 
pentru anul 2019 

Nivelurile propuse 
spre indexare pentru 

anul 2020 
Art.486 alin.(1)  Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice si pentru vizitarea 

muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectura si 
arheologice si altele asemenea. 

15,50 lei  16,50 lei 

Art.486 alin (2) Taxa pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor 
destinate obținerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, 
pe raza localității unde acestea sunt utilizate, precum și taxe pentru 
activitățile cu impact asupramediului înconjurător 

2,50 lei/mp/zi 2,60 lei 

 Taxa  pentru desfacerea de produse, comerţ 5,50 lei/mp/zi 5,75 lei/mp/zi 

Taxa pentru amplasare panou publicitar mobil (max 0,5 mp) 1,50 lei/zi 2 lei/zi 

Art.486 alin (4) Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa 506,50 lei  530 lei 

Art.486 alin (5) Taxa pentru eliberare de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau 
de pe alte asemene planuri , detinute de consiliul local  

32,50 lei 34 lei  

 
CAPITOLUL  XI  

 SANCȚIUNI 
LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 
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Art. 493 

(3) Contravenția prevăzută la alin. (2)  

Nivelurile indexate pentru anul 2019 
Nivelurile propuse spre 

indexare pentru anul 2020 
- lei -  

 lit. a) se sancționează cu amendă de la 71 la 283 lei  de la 74 la 296 lei  
 lit. b) se sancționează cu amendă de la 283 la 705,50 lei  de la 296 la 738 lei  
(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și 
gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie 
contravenție și se sancționează cu amendă 

de la 329,50 la 1.599 lei  de la 345 la 1.672 lei  

 (41) Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494 
alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data solicitării constituie 
contravenție și se sancționează cu amendă  

de la 506,50 la 2.532,50 lei  de la 530 la 2.649 lei  

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%.    
 Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 284  la 1.130,50 lei  de la 297  la 1.183 lei  
 Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancționează cu amendă de la 1.130,50  la  2.820,50 lei  de la 1.183  la  2.950 lei  
 Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și 
gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie 
contravenție și se sancționează cu amendă 

 de la 1.317  la  6.394,50 lei   de la 1.377  la  6.689 lei  

 


