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ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Comuna   BĂNIA – PRIMAR 

       Nr. 2846/04.09.2019 
       

 
 
 

A N U N Ţ 
 
 
 

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, autorităţile 
administraţiei publice locale au obligaţia să informeze cetăţenii asupra actelor normative cu aplicabilitate 
generală care urmează să fie dezbătute de autorităţile publice locale. 

În acest sens autoritatea administraţiei publice locale, respectiv Consiliul local al comunei Bănia, are 
obligaţia să publice un anunţ referitor la elaborarea unui/unor proiecte de hotărâre înainte de supunerea spre 
analiză, avizare şi adoptare de către Consiliul local al comunei Bănia. 

Anunţul va cuprinde textul complet al proiectului de hotărâre, şi o expunere de motive şi un raport al 
compartimentului de specialitate. 

Raportat la cele prezentate mai sus potrivit articolului 6 aliniatul 2 din Legea nr.52/2003, “…cei 
interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act 
normativ”. 

Consiliul local al comunei Bănia, supune atenţiei dumneavoastră următoarele proiecte de hotărâri: 
 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale începând cu anul 
fiscal 2020 

 la nivelul comunei Bănia, indexate cu rata inflației din anul fiscal anterior ” 
 
Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de hotărâre se vor putea depune  până cel mai 

târziu la data de 16.10.2019 ora 1000 inclusiv, la sediul Primăriei comunei Bănia nr. 120 judeţul Caraş-Severin, 
la  secretarul comunei sau prin poştă cu scrisoare recomandată şi aviz de primire.   

Persoanele interesate, care doresc obţinerea de relaţii suplimentare sau să-şi expună personal 
sugestiile sau opiniile referitoare la proiectul de hotărâre vor putea participa la dezbaterea publică ce se va 
organiza la sediul Primăriei comunei Bănia la o dată ce va fi făcută publică cu cel puţin 3 zile înainte de data 
dezbaterii în şedinţă a Consiliului Local Bănia.  

De asemenea, persoanele interesate vor putea participa la şedinţa publică a consiliului local pe a 
cărei ordine de zi va fi înscris proiectul  de hotărâre de mai sus.  

 
 
 
  

 PRIMAR 
  

 Bălan Silvestru 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

Comuna  BĂNIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

HOTĂRÂRE - proiect 
 

privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale începând cu anul fiscal 2020 
  la nivelul comunei Bănia, indexate cu rata inflației din anul fiscal anterior  

 
 

Consiliul local al comunei Bania întrunit in şedinţa ordinară, 
Văzând referatul de aprobare al primarului comunei Bănia, raportul compartimentului de specialitate și avizul 

comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.  
Având în vedere prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a  autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;   
Văzând și prevederile art. 56 din Constituţia României republicată în anul 2003;  
În temeiul prevederilor art. 16 al.(2) şi  art. 27 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale 

cu modificările şi completările ulterioare;  
În baza prevederilor Titlului IX,– Impozite și taxe locale, art. 486 al.(4), art.489 al.(1) și art. 491 al.(1) din Legea 

nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările;  
Văzând Hotărârea consiliului local al comunei Bănia nr. 74/19.12.2018 privind aprobarea tabloului impozitelor şi 

taxelor locale începând cu anul fiscal 2019  la nivelul comunei Bănia, indexate cu rata inflației potrivit hotărârii consiliului  
local al comunei Bănia nr. 59/31.10.2018. 

Având în vedere rata inflaţiei 4,6 % aplicabilă pentru indexarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2020 
conform comunicatului de presă nr. 17/2019 al Institutului Național de Statistică publicat pe pagina www.mfinante.gov.ro, 
precum și pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administratiei Publice la secțiunea ,,politici fiscale 
și bugetare locale”.  

În baza prevederilor art. 491 din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare;  

In temeiul prevederilor art. 129 al.(2) lit. ,,b” și ,,d”,  al. (4) lit. ,,c”, art. 139 al.(3) lit. ,,b” și art. 196 al.(1) lit. ,,a” 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  

 

HOTARASTE: 
 

Art. 1  – Se aprobă impozitele şi taxele locale începând cu anul fiscal 2020 la nivelul comunei Bănia, indexate cu 
rata inflației din anul fiscal anterior, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta.  

Art. 2 -  Rangul localităţilor componente ale comunei Bănia şi zonele pentru terenurile din intravilan şi 
extravilan se stabilește după cum urmează:  

a. localitatea Bănia ……………….. rangul IV;  
b. localitatea Gîrbovăţ ……………..rangul V ;  

Art. 3 -  Pentru unitatea dministrativ-teritorială comuna Bănia, se stabilesc zonele pentru terenurile din 
intravilanul şi extravilanul celor două localităţi, după cum urmează:  

a. localitatea Bănia ……………………..integral  zona A;  
b. localitatea Gîrbovăţ……………………integral zona A;  

Art. 4 -  Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul 
pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii.  

Art. 5 - Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează 
prin aplicarea unei cote de 0,5 % 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 depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă; 

b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului 
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. 
Art. 6 -  Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, 

impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,15 % asupra valorii impozabile a clădirii. 
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Art. 7 –  Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, 
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1%, asupra valorii impozabile a clădirii. 

Art. 8 – (1) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri,  datorat pentru întregul an de către 
contribuabili, până la data de 31 martie 2020, se acordă o bonificaţie de 10%. 

(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, 
până la data de 31 martie 2020 inclusiv, se acordă o bonificaţie de 10%. 

(3) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către 
contribuabili, până la data de 31 martie 2020 inclusiv, se acordă o bonificaţie 10%.  

Art. 9 - Pentru anul 2020 nu se stabilesc cote adiționale prevăzute la art. 489 din Codul Fiscal. 
Art. 10 – (1) Prezenta hotărâre  intră în vigoare la data de 01.01.2020.  
(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei orice altă dispoziție contrară se abrogă.  
Art. 11 – Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-Severin, Serviciul 

pentru Verificarea Legalităţii Actelor şi Contencios Administrativ şi se va publica prin afişare la sediul autorităţi 
locale  şi pagina proprie de Internet www.primariabania.ro.   
   

Bănia la ____________2019 
Nr. ______ 

Inițiator 
Primar  

Silvestru Bălan 
       Avizat, 

        Secretar  
   Marin Pavel  
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          ANEXA  

La Hotărârea Consiliului Local al  
comunei Bănia  nr.______ din ______2019 

 

TABLOUL 
 

impozitelor şi taxelor locale începând cu anul fiscal 2020  la nivelul  
comunei Bănia, indexate cu rata inflației  din anul fiscal anterior 

 
CAPITOLUL II – Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri ;  

Art. 457 Calculul impozitului pe clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice  
    (1) Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se 
calculează prin aplicarea unei cote de 0,1%, asupra valorii impozabile a clădirii.  
Art. 457 al.(2)  - Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite 
desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabelul 
următor: 

Valoare impozabila  –lei/m.p.-  
 

Tipul clădirii 
 

 

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

Fără instalaţii de 
apă, canalizare, 
electricitate sau 
încălzire 

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 1059.6 635.76 

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 317.88 211.92 

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 211.92 185.44 

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 132.46 79.48 

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  
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 
Art. 457 al.(3) - În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a 
clădirii se identifică în tabelul prevăzut la alin. (2) valoarea impozabilă cea mai mare corespunzătoare materialului cu 
ponderea cea mai mare. 
Art. 457 al.(6)  -  Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată 
clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform alin. (2)-(5) cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în 
tabelul următor: 

Rangul localității Zona în cadrul localității  
IV V 

A. 1,10 1,05 
 
ART. 465 - 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:" 

Nivelul impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi 
- lei/ha- 

Zona în cadrul localităţii 

IV V 
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A. 847,68 741,72 
  Art. 465 – al.(3)) În 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: 

Nr. 
crt. 

Zona/ Categoria de folosinţă A 

1. Teren arabil 29.68 
2. Păşune 22.26 
3. Fâneaţă 22.26 
4. Vie 48.75 
5. Livadă 56.16 
6. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 29.68 
7. Teren cu ape 15.9 
8. Drumuri şi căi ferate X 
9.  Neproductiv x 

Art. 465 al.(5) - Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în 
următorul tabel: 

Rangul localității IV V 
Coeficient de corecție 1,10 1,00 

Art. 465 al.(7) - În 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 prevăzut la art. 457 alin. (6): 

- lei/Ha-  Nr. crt.   
Categoria de folosinţă Zona A 

1 Teren cu construcţii  26.5 
2 Arabil  47.69 
3 Păşune,  26.5 
4 Fîneaţă 26.5 
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 52.98 
5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 
6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 52.98 
6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 
7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 

7.1 16.96 
7.1 Păduri în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie  0 
8 Teren cu apă, altul decât cel  cu amenajări piscicole 5.31 
8.1 Teren pe care se află amenajări piscicole 31.79 
9. Drumuri şi căi ferate 0 
10. Teren neproductiv  0 
 

CAPITOLUL IV- Impozitul pe mijloacele de transport 
Art.470 - (2) 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: 

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică lei/200 cmc sau fracțiune din aceasta 

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cmc sau fracțiune din aceasta)  
1.Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea cilindrica de 
pana la 1600 cm3 inclusiv ;                 8.49 
2.Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea cilindrica de peste 1600 cm3 
inclusiv ;                 9.54 
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cm3 si 2000 cm3 inclusiv                   19.08 
4.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cm3 si 2600 cm3 inclusiv                                   76.3 
5.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre  2601 cm3 si 3000 cm3 inclusiv                                   152.6 
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6.Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cm3                                                      307.29 
7.Autobuze, autocare, microbuze;                                     25.44 
8.Alte autovehicule cu tracțiune mecanică cu masa totala maxima autorizata  de 
pana la 12 tone inclusiv;                    31.79 
9.Tractoare inmatriculate               19.08 

II. Vehicule înregistrate  
1. Vehicule cu capacitate cilindrică Lei/200 cmc 
1.1 – Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică<4800 cmc 2.13 
1.2- Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică>4800 cmc 4.25 
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată 52,98  lei/an 

CAPITOLUL IV- Impozitul pe mijloacele de transport 
Art. 470 al.(5) -  In cazul unui autovehicul de transport de marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 
tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator: 

Impozitul (în lei/an)  
Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă Ax(e) motor(oare) cu sistem 

de suspensiepneumatică sau 
echivalente recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru 
axele motoare 

I. DOUĂ AXE 
1. Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 150.47 
2. Masa de cel puțin de 13 tone dar dar mai mică de 14 tone 150.47 418.55 
3. Masa de cel puțin de 14 tone , dar mai mică de 15 tone 418.55 588.09 
4. Masa de cel puțin de 15 tone, dar mai mică de 18 tone  588.09 1331.93 
5. Masa de cel puțin 18 tone 588.09 1331.93 
II.3 AXE 
1. Masa de cel puțin de 15 tone, dar mai mică de 17 tone 150.47 262.79 
2. Masa de cel puțin de 17 tone, dar mai mică de 19 tone 262.79 539.34 
3. Masa de cel puțin de 19 tone, dar mai mică de 21 tone 539.34 700.41 
4. Masa de cel puțin de 21 tone, dar mai mică de 23 tone 700.41 1079.74 
5. Masa de cel puțin de 23 tone, dar  mai mică de 25 tone 1079.74 1677.35 
6. Masa de cel puțin de 25 tone dar mai mică de 26 de tone 1079.74 1677.35 
7.Masa de cel puțin 26 tone 1079.74 1677.35 
III. 4  AXE 
1. Masa de cel puțin de 23 tone, dar  mai mică de 25 tone 700.41 709.94 
2. Masa de cel puțin de 25 tone, dar  mai mică de 27 tone 709.94 1108.35 
3. Masa de cel puțin de 27 tone, dar  mai mică de 29 tone 1108.35 1760 
4. Masa de cel puțin de 29 tone, dar  mai mică de 31 tone 1760 2610.86 
5. Masa de cel puțin de 31 tone, dar mai mică de 32 de tone;  1760 2610.86 
6. Masa de cel puțin 32 tone 1760 2610.86 

Art. 470 al.- (6) In cazul unei combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de 
marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu 
suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator: 

Impozitul (în lei/an)  
Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă Ax(e) motor(oare) cu sistem 

de suspensie pneumatică sau 
echivalente recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru 
axele motoare 

I.   2+1 AXE 
1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone;  0 0 
2. Masa nu mai puţin de 14 tone dar mai mică de 16 tone 0 0 
3. Masa nu mai puţin de 16 tone , dar mai mică de 18 tone 0 0 
4. Masa nu mai puţin de 18 tone, dar mai mică de 20 tone 0 67.83 
5. Masa nu mai puţin de 20 tone dar mai mică de 22 tone 67.83 155.78 
6. Masa nu mai puţin de 22 tone , dar mai mică de 23 tone 155.78 364.52 
7. Masa nu mai puţin de 23 tone , dar mai mică de 25 tone 364.52 471.53 
8. Masa nu mai puţin de 25 tone dar mai mică de 28 tone  471.53 850.86 
9. Masa de cel puțin 28 tone 850.86 1491.93 
II.  2+2 AXE 
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1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 146.24 340.14 
2. Masa nu mai puţin de 25 tone dar mai mică de 26 tone 340.14 559.48 
3. Masa nu mai puţin de 26 tone , dar mai mică de 28 tone 559.48 821.2 
4. Masa nu mai puţin de 28 tone, dar mai mică de 29 tone 821.2 991.79 
5. Masa nu mai puţin de 29 tone dar mai mică de 31 tone 991.79 1628.62 
6. Masa nu mai puţin de 31 tone , dar mai mică de 33 tone 1628.62 2260.13 
7. Masa nu mai puţin de 33 tone , dar mai mică de 36 tone 2260.13 3432.05 
8. Masa nu mai puţin de 36 tone, dar mai mică de 38 de tone;  2260.13 3432.05 
9. Masa de cel puțin 38 tone 2260.13 3432.05 
III.   2+3 AXE 
1. Masa de cel puţin  36 tone, dar mai mică de 38 tone 1799.21 2503.84 
2. Masa nu mai puţin de 38 tone, dar mai mică de 40 de tone;   2503.84 3402.38 
3. Masa de cel puțin 40 tone 2503.84 3402.38 
IV.   3+2 AXE 
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1589.4 2207.15 
2. Masa nu mai puţin de 38 tone dar mai mică de 40 tone 2207.15 3052.71 
3. Masa nu mai puţin de 40 tone, dar mai mică de 44 de tone;   3052.71 4516.02 
4. Masa de cel puțin 44 tone 3052.71 4516.02 
V.   3+3 AXE 
1. Masa de cel puţin  36 tone, dar mai mică de 38 tone 903.84 1093.51 
2. Masa nu mai puţin de 38 tone dar mai mică de 40 tone 1093.51 1633.91 
3. Masa nu mai puţin de 40 tone, , dar mai mică de 44 de tone;   1633.91 2600.27 
4. Masa de cel puțin 44 tone 1633.91 2600.27 
ART.470 al. (7)   Remorci, semiremorci sau rulote 
Masa totală maximă autorizată  Impozit  - lei 
a. Până la 1 tonă inclusiv 9.54 
b. Peste1 tonă , dar nu mai mult de 3 ore 36.04 
c. Peste3 tone , dar nu mai mult de 5 tone 56.16 
d. Peste 5 tone 68.88 
Art.470 al.(8) Mijloace de transport pe apă  
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 22.26 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 60.41 
3. Bărci cu motor  225.7 
4. Nave de sport si agrement 1073.38 
5. Scutere de apa 225.7 
6.Remorchere si impingatoare 0 
a) pana la 500 CP inclusiv 599.74 
b) peste 500 CP si pana la 2000 CP inclusiv 975.9 
c) peste 2000 CP si pana la 4 000 CP inclusiv 1500.4 
d) peste 4 000 CP 2401.06 
7. Vapoare - pentru fiecare 1 000 tdw sau fractiune din acesta 194.98 
8. Ceamuri, slepuri si barje fluviale: 0 
a) cu capacitatea de incarcare pana la 1 500 de tone inclusiv  194.98 
b) cu capacitatea de incarcare de peste 1 500 de tone si pana la 3000 de tone inclusiv  300.94 
c) cu capacitatea de incarcare de peste 3000 de tone 525.57 

 
CAPITOLUL V -  TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI AUTORIZAŢIILOR: 
Art.474 - Taxa  pentru eliberarea certificatului de urbanism (în mediul rural).  Taxa – lei 

a. Până la 150 m.p.  3.18  lei 
b. Între 151 m.p. şi 250 m.p. inclusiv  3.18 lei 
c. Între 251 m.p. şi 500 m.p. inclusiv.  4.25 lei 
d. Între 501 m.p. şi 750 m.p. inclusiv 5.31 lei 
e. Între 751  m.p. şi 1000 m.p. inclusiv 6.36 lei 
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f. Peste 1000 m.p. 7.43 + 0,005 lei/m.p.  
pentru ceea ce depăşeşte 
suprafaţa de 1.000 m.p. 

Art.474 al.(10) Autorizaţii de foraje sau excavări 7.43  lei pentru fiecare 
m.p. afectat 

Art. 474 al.(14) -   Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, 
cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi 
în spaţiile publice este de până la 8 lei, inclusiv, pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă 
ocupată de construcţie. 

5.31  lei  pentru fiecare 
m.p. de suprafaţă ocupată 

de construcţie 

Art. 474 al.(15) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi 
branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, 
telefonie şi televiziune prin cablu 

6.36 lei pentru fiecare 
racord 

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

5.31  lei  

Art. 475 - Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfășurarea unor activități 
Art. 475 al.(1)  Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare 10.60 lei  
Art. 475 al.(2) - Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru 
eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 

54.05  lei 

  Art. 475 al. (3) 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, oraşului sau municipiului, după caz, 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: 
    a) pentru o suprafaţă de până la 500 m², inclusiv; 2.13 lei/m2 
    b) pentru o suprafaţă mai mare de 500 m². 4293.50 lei;  

 
CAPITOLUL VI - TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 
Art. 477 - Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate 2% din valoarea serviciilor de reclamă 

şi publicitate. 
Art. 478 -    Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 
    a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate 
economică;  

15.9 lei /m.p. sau a fracţiune de m.p. 

    b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj 
pentru reclamă şi publicitate;  

10.60 lei /m.p. sau a fracţiune de m.p. 

 
CAPITOLUL VII- IMPOZITUL PE SPECTACOLE 
    Art. 481 -  (1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea 
biletelor de intrare şi a abonamentelor. 
    a) în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, 
operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea 
unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă 
internă sau internaţională; 

1% din suma încasată  

    b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a). 2% din suma încasată  
 

 
CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE 

Art. 486 al.(1) - Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru 
vânzarea de produse, prestări servicii diferite, amplasare maşini îngheţată, lăzi 
frigorifice, dozatoare, etc.  

2.13 lei/m2/zi, dar nu mai 
mult de 15 lei/zi 

Art. 486 al.(4) Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă este în 
cuantum  

537.23 
 

   Art. 486 al.(5) Eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte 
asemenea planuri, deţinute de consiliile locale, consiliul local stabileşte o taxă de până 
la 32 lei, inclusiv. 

Format A4 = 6.36 lei/pag. 
Format A3=11.67 lei/pag. 

 
CAPITOLUL XI – Sanctiuni  
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   Art. 493 al.(2)  Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să 
fie considerate, potrivit legii, infracţiuni: 

a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. 
(12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. 
(7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2) din Codul Fiscal;  

b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), 
art. 466 alin. (2), (5) şi alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), 
alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2), din Codul Fiscal;   

  Art. 493 al. (3) - Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar 
cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă de la 279 lei la 696 lei. 

Art. 493 al(4) - Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, 
după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 
la 325 lei la 1.578 lei. 

Art. 493 al.(5) - În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) 
se majorează cu 300%. 
NOTĂ: Prezenta  anexă cuprinde  taxele aplicabile cu data de 01.01.2020  la nivelul comunei Bănia şi se completează 

cu toate celelalte taxe prevăzute în sumă fixă în Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.    
 
 
 

INIȚIATOR  
PRIMAR  

Bălan Silvestru  
   
 
 
 
Contabil  

Surulescu Dănilă 
 
Avizat  

       Secretar 
        Pavel Marin  
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 ROMÂNIA 
 JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

Comuna   BĂNIA 
Primar 

Nr. 2836 din  03.09.2019 
 

REFERAT DE APROBARE  
 

Privind  proiectul de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale începând cu anul fiscal 
2020  la nivelul comunei Bănia, indexate cu rata inflației din anul fiscal anterior 

 
Primarul comunei Bănia, în calitate de inițiator al proiectului de mai sus, în conformitate cu prevederile art. 136 al.(2) și al. (8) 

lit. ,,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  
Luînd în considrare următoarele prevederi legale în vigoare și alte documente relevante:  
-  art. 9 pct. 3 din Carta europeană a  autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin 

Legea nr. 199/1997;   
- art. 56 din Constituţia României republicată în anul 2003;  
-  art. 16 al.(2) şi  art. 27 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale cu modificările şi completările 

ulterioare;  
- prevederile Titlului IX,– Impozite și taxe locale, art. 486 al.(4), art.489 al.(1) și art. 491 al.(1) din Legea nr. 227 din 8 

septembrie 2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
- Văzând Hotărârea consiliului local al comunei Bănia nr. 74/19.12.2018 privind aprobarea tabloului impozitelor şi taxelor 

locale începând cu anul fiscal 2019  la nivelul comunei Bănia, indexate cu rata inflației potrivit hotărârii consiliului  local al comunei 
Bănia nr. 59/31.10.2018. 

- Având în vedere rata inflaţiei 4,6 % aplicabilă pentru indexarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2020 conform 
comunicatului de presă nr. 17/2019 al Institutului Național de Statistică publicat pe pagina www.mfinante.gov.ro, precum și pe 
pagina de internet a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administratiei Publice la secțiunea ,,politici fiscale și bugetare locale”. 

- art. 491 din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;  Văzând 
și  - art. 129 al.(2) lit. ,,b” și ,,d”,  al. (4) lit. ,,c”, art. 139 al.(3) lit. ,,b” și art. 196 al.(1) lit. ,,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  

INIȚIEZ 
Prezentul proiect de hotărâre prin care propun  Aprobarea impozitelor şi taxelor locale începând cu anul fiscal 2020 la 

nivelul comunei Bănia, indexate cu rata inflației din anul fiscal anterior, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta.  
Rangul localităţilor componente ale comunei Bănia şi zonele pentru terenurile din intravilan şi extravilan se mentin cele 

stabilite la nivelul anului 2016, respectiv localitatea Bănia   rangul IV și Localitatea Gîrbovăţ rangul V ;  
De asemenea, se mențin și zonele pentru terenurile din intravilanul şi extravilanul celor două localităţi, după cum urmează 

localitatea Bănia integral  zona A, iar localitatea Gîrbovăţ integral zona A;  
Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează 

prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii, procent care rămâne neschimbat față de prevederile anterioare.   
Se mențin și valorile pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, pentru care impozitul pe clădiri 

se calculează prin aplicarea unei cote de 0,5 % 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 depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă; 
b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului 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. 
Neschimbat rămâne și modul de calcul pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele 

juridice, la care impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,15 % asupra valorii impozabile a clădirii, precum 
și pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, pentru care impozitul/taxa pe clădiri se 
calculează prin aplicarea unei cote de 1%, asupra valorii impozabile a clădirii. 

Prin proiectul de hotărâre se propune și menținerea la bnivel maxim al bonificațiilor și anume, pentru plata cu anticipaţie a 
impozitului pe clădiri, impozitului pe teren și a impozitului pe mijlocul de transport datorat pentru întregul an de către contribuabili, 
până la data de 31 martie 2020, se acordă o bonificaţie de 10%. 

Pentru anul 2020 nu se propune stabilirea de cote adiționale prevăzute la art. 489 din Codul Fiscal. 
Impozitele ce fac obiectul proiectului de hotărâre sunt aplicabile începând cu data de 01.01.2020.   
Față de cele de mai suspropun consiliului local aprobarea proiectului de hotărâre pe care în apreciez ca fiind legal și 

oportun, în forma în care a fost prezentat, fără modificări.   
 
Bănia la 04.09.2019   

INIȚIATOR 
PRIMAR  

Bălan Silvestru  
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 ROMÂNIA 
 JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

PRIMARIA comunei BĂNIA 
         Nr.2845/ 04.09.2019 

 
 

 RAPORT 
  

 de specialitate al compartimentului de resort privind   proiectul de hotărâre privind aprobarea impozitelor 
şi taxelor locale începând cu anul fiscal 2020  la nivelul comunei Bănia, indexate cu rata inflației din anul 

fiscal anterior 
 
Subsemnatul  Surulescu Dănilă, având funcția de  Contabil  în aparatul de specialitate al primarului comunei 

Bănia, județul Caraș-Severin; 
În conformitate cu prevederile art. 136 al.(3) lit. ,,a” și al. (8) lit. ,,b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ,  
Azi, 04.09.2019 am analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale începând cu anul 

fiscal 2020  la nivelul comunei Bănia, indexate cu rata inflației din anul fiscal anterior  
 proiectul de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale începând cu anul fiscal 2020  la nivelul 

comunei Bănia, indexate cu rata inflației din anul fiscal anterior se întemeiază pe următoarele prevederi legale:  
-  art. 9 pct. 3 din Carta europeană a  autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată 

prin Legea nr. 199/1997;   
- art. 56 din Constituţia României republicată în anul 2003;  
-  art. 16 al.(2) şi  art. 27 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare;  
- prevederile Titlului IX,– Impozite și taxe locale, art. 486 al.(4), art.489 al.(1) și art. 491 al.(1) din Legea nr. 227 

din 8 septembrie 2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
- Văzând Hotărârea consiliului local al comunei Bănia nr. 74/19.12.2018 privind aprobarea tabloului impozitelor şi 

taxelor locale începând cu anul fiscal 2019  la nivelul comunei Bănia, indexate cu rata inflației potrivit hotărârii consiliului  
local al comunei Bănia nr. 59/31.10.2018. 

- Având în vedere rata inflaţiei 4,6 % aplicabilă pentru indexarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2020 
conform comunicatului de presă nr. 17/2019 al Institutului Național de Statistică publicat pe pagina www.mfinante.gov.ro, 
precum și pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administratiei Publice la secțiunea ,,politici fiscale 
și bugetare locale”. 

- art. 491 din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;  
Cele propuse prin proiectul de hotărâre de către inițiator, intră în competența teritorială și materială a autorității 

publice locale  deliberative  în conformitate cu - art. 129 al.(2) lit. ,,b” și ,,d”,  al. (4) lit. ,,c”, art. 139 al.(3) lit. ,,b” și art. 
196 al.(1) lit. ,,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, .Față de cele de mai 
sus, în baza analizei făcute, în temeiul prevederilor art. 136 al.(3) lit. ,,a” și al. (8) lit. ,,b” din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, prin prezentul raport de specialitate,  apreciez că sunt 
îndeplinite condiţiile legale pentru aprobarea de către Consiliul Local al comunei Bănia a proiectului de hotărâre  
proiectul de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale începând cu anul fiscal 2020  la nivelul comunei 
Bănia, indexate cu rata inflației din anul fiscal anterior  pe care îl   

 
AVIZEZ FAVORABIL 

 
și  propun consiliului local a-l aproba în forma propusă de inițiator, fără modificări, în baza verificărilor făcute 

de comisia de validare aleasă pe întreaga durata a mandatului consiliului local. 
 

 Data: 04.09.2019 
Semnătura 

 
Surulescu Dănilă 

 


