
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
     C O Ş E R E N I

        JUDETUL  IALOMIŢA 

HOTARARE
privind  indexarea  impozitelor si taxelor locale  aprobate prin HCL nr. 56/30.12.2019

pentru anul 2020  la nivelul comunei Coșereni, judetul Ialomita 

          Consiliul Local al comunei Cosereni:
          Avand în vedere:

- Proiectul de hotǎrâre nr. 9/ 20.03.2020 şi  referatul de aprobare al  primarului 
comunei Coşereni nr. 36/20.03.2020;

- referatul Biroului financiar – contabil nr. 47/20.03.2020 ;
- Avizul comisiei de specialitate cu nr.  54/24.03.2020.

         In conformitate cu : 
- art. 491 din   Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificǎrile şi completǎrile 

ulterioare;
- art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, 

republicată
      

 În temeiul prevederilor art. 139 şi  art. 196, alin. (1), lit.a)   din  Ordonanta de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/ 2019  privind  Codul administrativ,  adopta   prezenta 

HOTÂRÂRE:

Art. 1 (1) Se aprobă indexarea   impozitelor si taxelor  locale   si altele asimilate acestora, 
stabilite prin HCL nr.56/ 30.12.2019 pentru anul 2020  cu valoarea indicelui de inflaţie de  3,8 % 
înregistrat  la nivelul anului 2019 , astfel cum sunt prezentate în tabelul anexă, ce se vor aplica de 
la 1 ianuarie 2021 a prezentei hotǎrâri .

(2) Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2  Primarul impreună cu personalul din aparatul de specialitate vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3   Prezenta hotarare se comunica Prefectului judetului Ialomita si se aduce la 

cunostinta publica prin grija secretarului comunei  prin  publicare in Monitorul Oficial al  
comunei  Cosereni, pe site-ul www.primariacosereni.ro .
         
     PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢÃ, 

 STĂNICĂ   CARMEN                                                CONTRASEMNEAZÃ,
                       Secretar General   al comunei 

    NICA     DANIELA 

    

     Nr.  12
     Adoptată la  Coşereni
     Astăzi,   30  martie   2020



CONSILIUL LOCAL COSERENI                                                       Anexa la HCL 
12/31.03.2020

      JUDETUL  IALOMITA                                                                                          

T A B L O U L
CUPRINZAND VALORILE IMPOZABILE , IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE ,

ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA , PRECUM SI AMENZILE , INDEXATE  CU
RATA INFLATIEI DE 3,8 % 

CODUL FISCAL – TITLUL IX
Impozite si taxe locale

CAPITOLUL I – IMPOZITUL PE CLADIRI
Valoarea impozabila a cladirii, exprimata  in lei, se determina prin inmultirea

suprafetei construite desfasurate,exprimata in metri patrati,cu valoarea
impozabila corespunzatoare, exprimata in lei/m2, din tabelul urmator :

Art. 457alin (2)

Tipul Cladirii

Cu instalatii de: Apa,
Canalizare, Electrice si

Incalzire(conditii
cumulative)

Fara instalatii de:
Apa, Canalizare,

Electrice si
Incalzire(conditii

cumulative)
0 1 2

A. Cladire cu cadre din beton armat 
sau pereti exteriori din caramida 
arsa sau orice alte materiale 
rezultate in urma unui tratament 
termic si/sau chimic

1101
660

B. Cladire cu pereti exteriori din 
lemn, piatra naturala, caramida 
nearsa, vataluci sau orice alte 
materiale nesupuse unui tratament 
termic si/sau chimic

330 220

C. Cladire-anexa cu cadre din beton 
armat sau cu pereti din caramida 
arsa sau din orice alte materiale 
rezultate in urma unui tratament 
termic si/sau chimic

220 192

D.Cladire-anexa cu peretii exteriori 
din lemn,din,piatra naturala,din 
caramida nearsa,din valatuci sau 
orice alte materiale nesupuse unui 
tratament termic si/sau chimic.

138
83

E.In cazul contribuabilului care 
detine la aceeasi adresa incaperi 
amplasate la subsol,demisol si/sau 
la mansarda,utilizate ca locuinta,in 
oricare dintre tipurile de cladiri 

75 %din suma care
s-ar aplica cladirii

75 % din suma care
s-ar aplica cladirii



prevazute la lit. A – D
F.In cazul contribuabilului care 
detine la aceeasi adresa incaperi 
amplasate la subsol, la demisol 
si/sau la mansarda,utilizate in alte 
scopuri decat cel de locuinta,in 
oricare dintre tipurile de cladiri 
prevazute la lit. A  -  D

50 % din suma care
s-ar aplica cladirii

50 % din suma care
s-ar aplica cladirii

Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza cu coeficientul de corectie corespunzator
zonei si rangului localitatii COSERENI(zona A, rang.IV -  1.10)

CAPITOLUL II –  impozitul si taxa pe teren
Impozitul/taxa pe terenul amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la

categoria de folosinta terenuri cu constructii se stabileste prin inmultirea suprafetei
terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare din  tabel:

 ART. 465 alin (2)
Zona in 
cadrul 
localitatii

IV 
Resedinta de

comuna(satulCOSERENI) lei/ha
A 991

Impozitul /taxa pe teren intravilan inregistrat la alta categorie de folosinta
decat cea de terenuri cu constructii, se stabileste prin inmultirea suprafetei

terenului, exprimata in hectare,cu suma  corespunzatoare prevazuta in tabel*
ART.465 alin(4)

Nr. 
Crt.

                             Zona 
Categoria de folosinta

A

1 Teren arabil 30
2 Pasune 23
3 Faneata 23
4 Vie 51
5 Livada 59
6 Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera 30
7 Teren cu ape 16
8     Drumuri si cai ferate 0
9     Neproductiv 0

*Rezultatul obtinut se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator  (1,10) 
conform art.465 alin(5).

(6) Ca excepţie de la prevederile alin. (3)-(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 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 venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului 
de activitate prevăzut la lit.a

Impozitul/taxa pe terenul extravilan  se stabileste prin inmultirea
suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare din tabel*

ART. 465 alin(7)
Nr. 
Crt. Categoria  de folosinta

Impozit(lei)

1 Teren cu constructii 30
2 Teren arabil 53
3 Pasune 28
4 Faneata 28
5 Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr.

crt. 5.1.
59

5.1 Vie pana la intrarea pe rod 0
6 Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la

nr.crt. 6.1
59

6.1 Livada pana la intrarea pe rod 0
7 Padure sau alt teren cu vegetatie 

forestiera cu exceptia celui prevazut la 
nr.crt.7.1

16

7.1 Padure in varsta de pana la 20 ani si 
padure cu rol de protectie

0

8     Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari
piscicole

6

8.1 Teren cu amenajari piscicole 33
9     Drumuri si cai ferate 0
10 Teren neproductiv 0
*Rezultatul obtinut se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la art.457 alin(6)din 

Legea nr.277/2015 (zona A-1,10 (viile)  zona B-1,05   zona C-1,00   zona D 0,95)

CAPITOLUL III  
IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT  

Art. 470 alin. (2)
Nr.
crt.

Mijloace de transport cu tractiune mecanica

I.Vehicule inmatriculate
Valoarea taxei
lei/200cm3 sau

fractiune
1 Motociclete,tricicluri,cvadricicluri si autoturisme cu 

capacitatea cilindrica de pana la 1.600cm3, incusiv
8

2 Motociclete,tricicluri,cvadricicluri cu capacitatea cilindrica de 
peste 1.600 cm3

9

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1.601 cm3 si 
2.000cm3

20

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cmc si 2600 
cmc inclusiv

79



5 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc si 3000 
cmc inclusiv

159

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cmc 320

7 Autobuze,autocare,microbuze 26
8 Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima 

autorizata de pana la 12 tone inclusiv
32

9 Tractoare inmatriculate 20
II. Vehicule înregistrate                     

1 Vehicule cu capacitate cilindrică:                          lei/200cm
1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cmc  2
1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cmc  4
4 Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată(remorci peste 

1,5t)             
55

 lei/an

Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare
de 12 tone

Art. 470alin. (5)

Numarul axelor si masa totala maxima
autorizata

Impozitul (în lei)
Ax(e) motor(e) cu sistem
de suspensie pneumatica

sau un echivalent
recunoscut

Alte sistem de
suspensie pentru axele

motoare

Vehicule cu două axe

1
Masa nu mai puţin de 12 tone, dar
mai mica de 13 tone

0 157

2
Masa nu mai puţin de 13 tone, dar
mai mica de 14 tone

157 432

3
Masa nu mai puţin de 14 tone, dar
mai mica de 15 tone

432 611

4
Masa nu mai puţin de 15 tone, dar
mai mica de 18 tone 611 1384

5 Masa de cel putin 18 tone 611 1384
Vehicule cu 3 axe

1
Masa nu mai puţin de 15 tone, dar
mai mica de 17 tone

157 273

2
Masa nu mai puţin de 17 tone, dar
mai mica de 19 tone

273
561

3
Masa nu mai puţin de 19 tone, dar
mai mica de 21 tone

561
728

4
Masa nu mai puţin de 21 tone, dar
mai mica de 23 tone

728 1122

5
Masa nu mai puţin de 23 tone, dar
mai mica de 25 tone

1122 1742

6
Masa nu mai puţin de 25 tone, dar
mai mica de 26 tone

1122 1742

7 Masa de cel putin 26 tone 1122 1742
Vehicule cu 4 axe
1 Masa nu mai puţin de 23 tone, dar 728 737



mai mica de 25 tone

2
Masa nu mai puţin de 25 tone, dar
mai mica de 27 tone

737 1151

3
Masa nu mai puţin de 27 tone, dar
mai mica de 29 tone

1151 1828

4
Masa nu mai puţin de 29 tone, dar
mai mica de 31 tone

1828 2713

5
Masa nu mai puţin de 31 tone, dar
mai mica de 32 tone

1828 2713

6 Masa de cel putin 32 tone 1828 2713

Combinatii de autovehicule(autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport
marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

  Art. 470 alin. (6)

Numarul axelor si masa totala maxima
autorizata

Impozitul (în lei)
Ax(e) motor(e) cu sistem
de suspensie pneumatica

sau un echivalent
recunoscut

Alte sistem de
suspensie pentru axele

motoare

Vehicule cu 2+1 axe

1
Masa nu mai puţin de 12 tone, dar
mai mica de 14 tone

0 0

2
Masa nu mai puţin de 14 tone, dar
mai mica de 16 tone

0 0

3
Masa nu mai puţin de 16 tone, dar
mai mica de 18 tone

0 71

4
Masa nu mai puţin de 18 tone, dar
mai mica de 20 tone

71 162

5
Masa nu mai puţin de  20 tone, 
dar mai mica de 22 tone

162 379

6
Masa nu mai puţin de 22 tone, dar
mai mica de 23 tone

379 490

7
Masa nu mai puţin de 23 tone, dar
mai mica de 25 tone

490 885

8
Masa nu mai puţin de 25 tone, dar
mai mica de 28 tone

885 1550

9 Masa de cel putin 28 tone 885 1550
Vehicule cu 2+2 axe

1
Masa nu mai puţin de 23 tone, dar
mai mica de 25 tone

152 353

2
Masa nu mai puţin de 25 tone, dar
mai mica de 26 tone

353 581

3
Masa nu mai puţin de 26 tone, dar
mai mica de 28 tone

581 852

4
Masa nu mai puţin de 28 tone, dar
mai mica de 29 tone

851
1028

5 Masa nu mai puţin de 29 tone, dar 1031 1692



mai mica de 31 tone

6
Masa nu mai puţin de 31 tone, dar
mai mica de 33 tone

1692 2349

7
Masa nu mai puţin de 33 tone, dar
mai mica de 36 tone

2349 3566

8
Masa nu mai puţin de 36 tone, dar
mai mica de 38 tone

2349 3566

9 Masa de cel putin 38 tone 2349 3566
Vehicule cu 2+3 axe

1
Masa nu mai puţin de 36 tone, dar
mai mica de 38 tone

1870 2602

2
Masa nu mai puţin de 38 tone, dar
mai mica de 40 tone

2602 3535

3 Masa de cel putin 38 tone 2602 3535
Vehicule cu 3+2 axe

1
Masa nu mai puţin de 36 tone, dar
mai mica de 38 tone

1651 2294

2
Masa nu mai puţin de 38 tone, dar
mai mica de 40 tone

2294 3172

3
Masa nu mai puţin de 40 tone, dar
mai mica de 44 tone

3172 4692

4 Masa de cel putin 44 tone 3172 4692
Vehicule cu 3+3 axe

1
Masa nu mai puţin de 36 tone, dar
mai mica de 38 tone

939 1136

2
Masa nu mai puţin de 38 tone, dar
mai mica de 40 tone

1136 1698

3
Masa nu mai puţin de 40 tone, dar
mai mica de 44 tone

1698 2702

4 Masa de cel putin 44 tone 1698 2702

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

Nr.
crt.

Masa totala maxima autorizata
Nivelurile indexate
pentru anul 2019

taxa(lei)
1 Pana la 1 tona inclusiv 9
2 Peste 1 tona ,dar nu mai mult de 3 tone 37
3 Peste 3 tone,dar nu mai mult de 5 tone 57
4 Peste 5 tone 71

                    

CAPITOLUL IV 
Taxa pentru eliberarea Certificatelor, Avizelor si a Autorizatiilor

ART.473
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism 
 Art. 474 alin. (1)
Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism



a) pana la 150 m2 inclusiv 3lei
b) intre 151 si 250 m2 insclusiv 4 lei
c) intre 251 si 500 m2 insclusiv 5 lei
d) intre 501 si 750 m2 insclusiv 6 lei
e) intre 751 si 1000 m2 insclusiv 7 lei

f) peste 1000mp
7+0,005lei/m2 ce

depaseste 1000m2
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism si amenajarea 
teritoriului de catre primari sau de structurile de specialitate din 
cadrul consiliului judetean 
ART.474 alin(4)

17 lei

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari Art. 474 
alin. (10)

10 lei/m2 de
suprafata afectata

Taxa pentru autorizarea amplasarii de chioscuri, tonete, cabine, 
spatii de expunere situate pe caile si in spatiile publice, precum si 
pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj a firmelor si 
reclamelor  
Art. 474 alin. (14)

6 lei pentru fiecare
m2 de suprafata

ocupata de
constructie

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri 
şi branşamente la reţelele publice de canalizare,gaze, telefonie si 
televiziune prin cablu Art. 474 alin. (15)

15
lei/ racord

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si 
adresa 
Art. 474 alin. (16)

9 lei

Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei
activitati economice  
Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare Art. 475
alin. (1)

22lei

Taxa pentru eliberarea atestatului de producator     27 lei
Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare  Art. 475 alin. 
(2)

27 lei

Taxa pentru persoanele a caror activitate economica este 
inregistrata in grupele CAEN potrivit clasificarii activitatilor din 
economia nationala Art.475 alin (3)
561-Restaurante
563-baruri si alte activitati de servire a bauturilor
932-alte activitati recreative si distractive

Pana la
500mp,
inclusiv

Peste
500mp

550lei/an
1101
lei/an

CAPITOLUL V
   Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate Art. 
478 alin. (2)

Nivelurile indexate pentru anul
2020 lei/mp sau fractiune de

mp
a) in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana 
deruleaza o activitate economica

32 lei

b) in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj 
pentru reclama si publicitate

23 lei



CAPITOLUL VI-TAXE SPECIALE
Art.484

1 Taxa pentru utilizarea sistemului de distributie a apei potabile:
a)pentru persoane fizice, cu sistem contorizat

1,7 lei/mc

b)pentru persoane fizice, fara sistem contorizat 3,4 lei/persoana/luna
c) pentru persoane fizice, fara sistem contorizat care detin bovine, , 
porcine si cabaline adulte

1,4 lei/cap/luna

d) pentru persoane fizice, fara sistem contorizat care detin ovine si 
caprine

0,5 lei/cap/luna

e) pentru persoane juridice,agenti economice cu sistem contorizat 2,5 lei/mc
f) pentru persoane juridice,agenti economice  fara sistem contorizat  53 lei/lunar

2 Taxa pentru racordarea la reteaua publica de apa potabila 75 lei/racord
3 Taxa de salubrizare datorata de persoane fizice care nu au incheiat 

contract cu operatorul local de salubrizare
9 lei/persoana/luna

4 Taxa de salubrizare datorata de persoane juridice care nu au incheiat 
contract cu operatorul local de salubrizare

109lei/lunar

CAPITOLUL VII  
Alte taxe locale   Art.486

1. Taxa zilnica pentru utilizarea temporara a locurilor publice 3lei/mp/zi, 

2. Taxa pentru vanzarea din autovehicule in piata agroalimentara 2 lei/mp/zi 

3. Taxa pentru folosirea platourilor, meselor, tarabelor si altor spatii 
din piete si oboare pentru produse agroalimentare

2 lei/mp/zi 

4. Taxa pentru ocuparea locurilor publice din piete si oboare 
necesare vanzarilor de produse nealimentare de catre comerciantii
autorizati, persoane fizice sau juridice

2lei/mp/zi 

5. Taxa pentru ocuparea temporara a salilor Caminului cultural pentru
organizarea de reuniuni, nunti, botezuri

6lei/mp/zi

6. Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa 550lei

7. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri 
cadastrale  
art.486  alin.5.

34 lei

8 Taxa pentru utilizarea terenului de sport sintetic
1.Elevii Scolii Gimnaziale Cosereni (luni-vineri intre orele 8.00-
17.00)
2.Echipa de fotbal a comunei Cosereni(cf. programului de 
antrenament)
3.Alte categorii de persoane(luni-vineri dupa orele 17.00, sambata 
si duminica , pe timp de zi)
4. Alte categorii de persoane(luni-vineri dupa orele 17.00, sambata 
si duminica , pe timp de noapte)

Nu se percepe taxa
Nu se percepe taxa

22lei/ora

32lei/ora

9 Taxe inregistrare vehicule la nivelul primariei: 16 lei



1.Contravaloare certificate inregistrate
2.Contravaloare placuta inregistrate

26 lei
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