
1/18 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL SĂLAJ 

COMUNA BOGHIŞ 

CONSILIUL LOCAL 

 

     

  

H OT ĂR Â RE A N R.  5 5  

Din data de 25 noiembrie 2021  

Privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi a taxelor locale  

pentru anul fiscal 2022 

 

 Consiliul Local al Comunei Boghiş întrunit în şedinţa ordinară de azi 25 noiembrie 

2021 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 4907 din 20.10.2021 a primarului comunei Boghiş ; 

- raportul de specialitate nr. 5171 din 04.11.2021 al Compartimentului impozite şi taxe locale; 

- raportul de avizare nr. 5769 din 24.11.2021 al comisiei de specialitate a Consiliului local; 

- prevederile Titlului IX și ale art. 491 alin. (11) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Titlului IX din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal aprobate prin Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea nr. 26 din data de 15 aprilie 2021 privind indexarea impozitelor și a taxelor locale 

stabilite 44 din 10 noiembrie 2020 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi a taxelor 

locale pentru anul fiscal 2021, ce se vor aplica în anul fiscal 2022; 

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ 26 din data de 15 aprilie 2021 privind indexarea impozitelor şi a taxelor locale 

stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din 10 noiembrie 2020 privind stabilirea şi 

aprobarea impozitelor şi a taxelor locale pentru anul fiscal 2021, ce se vor aplica în anul 

fiscal 2022; 

 

 În temeiul art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare  

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se stabileşte impozitul pe clădirile rezidențiale și clădirile-anexă deţinute de 

persoanele fizice, prin aplicarea cotei de 0,11% la valoarea impozabilă a clădirii, calculată conform 

anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 Art.2. Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcție de anul terminării acesteia, după 

cum urmează: 

a) cu 50% pentru clădirea care are o vechimă de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a 

anului fiscal de referință; 

b) cu 30% pentru clădirea care are o vechimă cuprinse între 50 de ani și 100 de ani 

inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință; 

c) cu 10% pentru clădirea care are o vechimă cuprinse între 30 de ani și 50 de ani inclusiv, 

la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință. 
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 Art.3. (1) Se stabilește impozitul pe clădirile nerezidențiale deținute de persone fizice prin 

aplicarea cotei 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. În situaţia depunerii raportului de evaluare după 

primul termen de plată din anul de referinţă, acesta produce efecte începând cu data de 1 

ianuarie a anului fiscal următor;   

b) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 

ani anteriori anului de referință; 

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. În situaţia în care 

nu este precizată valoarea, se utilizează ultima valoare înregistrată în baza de date a 

organului fiscal. 

 (2) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), 

impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% la valoarea impozabilă a clădirii, calculată 

conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

  Art.4. Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate 

pentru actvități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 

0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 

  Art.5. (1) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, 

impozitul se calculează prin însumarea:  

  a) impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 1; 

  b) impozitului determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, indicată prin 

declaraţie pe propria răspundere, prin aplicarea cotei menţionate la art. 3 asupra valorii impozabile 

determinate potrivit art. 1, fără a fi necesară stabilirea valorii prin depunerea documentelor 

prevăzute la art. 3 alin. (1).   

    (2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se 

desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art.1.  

    (3) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă, când proprietarul nu declară la organul fiscal 

suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, potrivit alin. (1) lit. b), impozitul pe clădiri se calculează 

prin aplicarea cotei de 0,3% asupra valorii impozabile determinate conform art.1. 

  Art.6. (1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele 

juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei 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 cotei de 1%, 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  cotei 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 şi poate fi:  
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     a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;  

    b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în 

conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;  

    c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul 

anului fiscal anterior;  

    d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate. In 

situaţia în care nu este precizată valoarea în documentele care atestă proprietatea, se utilizează 

ultima valoare înregistrată în baza de date a organului fiscal;    

  e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea 

rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu 

standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;  

   f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în 

contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului 

de administrare sau de folosinţă, după caz.  

    (6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 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. În situaţia depunerii raportului de evaluare după primul termen de plată 

din anul de referinţă acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor. 

    (7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a 

fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului.  

    (8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani 

anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este de 5%. 

   (9) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani 

anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită conform alin. (1) şi (2), după caz, 

va fi datorată de proprietarul clădirii. 

    Art.7. (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/taxei pe clădiri, datorat/e pentru întregul an de 

către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%. 

   (3) Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane 

fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În 

cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza Comunei 

Boghiș, suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri, cumulat. 

  (4) În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se referă 

la o perioadă mai mare de un an, taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele 

de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.” 

  (5) În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se referă 

la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii 

următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, 

titularul dreptului de administrare sau de folosinţă. 

  (6) În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana juridică de 

drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă colectează 

taxa pe clădiri de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă şi o 

varsă lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a 

contractului. 
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  Art.8. (1) 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 înmulțirea 

suprafeței terenului, exprimată în metri pătraţi, cu suma corespunzătoare prevăzută în anexa nr. 2 

la prezenta hotărâre. 

  (2) 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 în anexa 

nr. 3 la prezenta hotărâre, iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie 

corespunzător prevăzut în aceeași anexă.  

  (3) 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 anexa 

nr. 4 la prezenta hotărâre, iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie 

corespunzător prevăzut în aceeași anexă. 

  (4) Ca excepție de la prevederile alin. (2), 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. (3) 

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) 

  Art.9. (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/taxei pe teren, datorat/e pentru întregul an de 

către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%. 

  (3) Impozitul pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice 

sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul 

în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi 

administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe teren cumulat. 

  (4) În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se referă 

la o perioadă mai mare de un an, taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele 

de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv 

  (5) În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se referă 

la perioade mai mari de o lună, taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii 

următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, 

titularul dreptului de administrare sau de folosinţă.   

   (6) În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana juridică de 

drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă colectează 

taxa pe teren de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă şi o 

varsă lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a 

contractului. 

  Art.10. (1) Impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea 

cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm³ sau fracţiune din aceasta cu suma 

corespunzătoare din anexa nr. 5 la prezenta hotărâre. 

  (2) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%. 

    (3) În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru 

motocicletele respective. 
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  Art.11. (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 dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligaţia să depună 

o declaraţie la organul fiscal în termen de 30 de zile de la data dobândirii, şi datorează impozit pe 

mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau 

înregistrării.  

  (3) În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, 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 

eliberării cărţii de identitate a vehiculului (CIV) de către Registrul Auto Român şi datorează 

impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării 

sau înregistrării acestuia în România. 

    (4) În cazul radierii din circulaţie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligaţia să 

depună o declaraţie la organul fiscal în termen de 30 de zile de la data radierii, şi încetează să 

datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.  

    (5) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, 

pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:  

  a) impozitul pe mijloacele de transport se datorează de locatar începând cu data de 1 

ianuarie a anului următor încheierii contractului de leasing financiar, până la sfârşitul anului în 

cursul căruia încetează contractul de leasing financiar;  

  b) locatarul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de 

competenţă se înregistrează mijlocul de transport, în termen de 30 de zile de la data procesului-

verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în 

posesia locatarului, însoţită de o copie a acestor documente;  

  c) la încetarea contractului de leasing, atât locatarul, cât şi locatorul au obligaţia depunerii 

declaraţiei fiscale la consiliul local, în termen de 30 de zile de la data încheierii procesului-verbal 

de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia 

locatorului, însoţită de o copie a acestor documente. 

  Art.12. (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 inclusiv, a anului respectiv, 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. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de 

transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al Comunei Boghiș, suma de 50 lei se 

referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora. 

  Art. 13. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, este stabilită în 

anexa nr. 6 la  prezenta hotărâre. 

  Art. 14. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă, publicitate, impozitul pe spectacole 

este cuprinsă în anexa nr. 7 la  prezenta hotărâre. 

  Art.15. (1) Alte taxe locale instituite de Consiliul Local al Comunei Boghiș sunt stabilite în 

anexa nr. 8 la prezenta hotărâre. 
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  (2) ”Cetățenii de onoare ai Comunei Boghiș” sunt scutiți de plata taxei de pază pentru 

imobilul situat la adresa de domiciliu de pe raza comunei Boghiș și de la plata taxei pentru 

colectarea deşeurilor menajere datorată de persoana careia i s-a conferit acest titlu.   

 Art.16. Pentru plata cu anticipaţie a taxei pentru colectare a deşeurilor menajere sau a taxei 

de pază, datorată de contribuabili pentru întregul an, care se plătește până la data de 31 martie a 

anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%. 

 Art.17. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredintează Compartimentul 

impozite şi taxe locale. 

 Art.18. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj 

- Compartimentul impozite şi taxe locale 

- Cetăţenii comunei prin afişaj 

- Dosarul şedinţei. 

 

 

  

  PREŞEDINTE                    CONTRASEMNEAZĂ 

   DE ŞEDINŢĂ                   SECRETAR GENERAL 

            SZABÓ ZSOLT              FARCAȘ MIHAELA-MARIA 
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ANEXA Nr. 1 

La Hotărârea Consiliului Local al Comunei Boghiș nr. 55 din 25 noiembrie 2021 

 
TABLOUL 

CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE  

PENTRU ANUL FISCAL 2022 
 

IMPOZITUL ŞI TAXA*) PE CLĂDIRI 
 

 

VALORILE IMPOZABILE 

În cazul clădirilor rezidențiale și clădirile-anexă, deținute de persoane fizice (art. 457 alin. (1)) 
 

Tipul Clădirii Valoare impozabilă 

-lei/m2- 

Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi 

încălzire (condiţii cumulative) 

Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice 

sau încălzire 

A. Clădiri 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 

1129 677 

B. Clădiri 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 

339 226 

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 

226 197 

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 

142 84 

E. În cazul contribuabilului care deţine la 

aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, 

demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca 

75% din suma care s-ar aplica clădirii 75% din suma care s-ar aplica clădirii 
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locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri 

prevăzute la lit. A-D 

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 

*) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, 

persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după 

caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. 

 

a) În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în 

tabelul prevăzut mai sus valoarea impozabilă corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare.  

b) Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv 

ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansardă, exceptând suprafeţele podurilor neutilizate ca locuinţă, ale 

scărilor şi teraselor neacoperite.   

 c) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a 

clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4.   

  d) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea 

valorii determinate conform tabelului și specificațiilor prevăzute la lit. a)-c) cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în 

tabelul următor:   

 

Nr. 

crt. 

Zona în cadrul 

localităţii 

Coeficient de corecție 

IV - Boghiș V - Bozieș 

1. A 1,10 1,05 

2. B 1,05 1,00 

3. C 1,00 0,95 

4. D 0,95 0,90 
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ANEXA Nr. 2 

La Hotărârea Consiliului Local al Comunei Boghiș nr. 55 din 25 noiembrie 2021 

 
IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII 

 

Zona în cadrul localităţii Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi  

- lei/m2 - 

IV  

(BOGHIŞ) 

V 

(BOZIEŞ) 

A 0,1031 0,0824 

B 0,0824 0,0620 

C 0,0619 0,0412 

D 0,0403 0,0206 
 

 

 

ANEXA Nr. 3 

La Hotărârea Consiliului Local al Comunei Boghiș nr. 55 din 25 noiembrie 2021 
 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN 

- ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII – 

- lei/ha - 

Nr.  

crt. 

Zona şi  

rangul localităţii 

 

Categoria de 

folosinţă 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

1. Teren arabil 32 24 22 17 

2. Păşune 24 22 17 15 

3. Fâneaţă 24 22 17 15 

4. Vie 52 39 32 22 

5. Livadă 60 52 39 32 

6. Pădure sau alt teren cu 

vegetaţie forestieră  

32 24 22 17 

7. Teren cu ape 17 15 8 x 
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8. Drumuri şi căi ferate x x 

 

x 

 

x 

 

9. Teren neproductiv x x 

 

x 

 

x 

 
 Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se 

stabileşte taxa pe teren, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare 

impozitului pe teren. 
 

  Suma stabilită conform tabelului de mai sus se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în următorul tabel:   

 
Rangul localităţii Coeficientul de corecţie 

 
IV - Boghiș 1,10 

 
V - Bozieș 1,00 

 

 

ANEXA Nr. 4 

La Hotărârea Consiliului Local al Comunei Boghiș nr. 55 din 25 noiembrie 2021 
 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN 

 

Nr.  

crt 

Categoria de 

folosinţă 
IMPOZIT  

- lei/ha - 

1. Teren cu construcţii 35 

2. Teren arabil 56 

3. Păşune 32 

4. Fâneaţă 32 

5. Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 62 

5.1. Vie până la intrarea pe rod X 

6. Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 63 

6.1. Livadă până la intrarea pe rod X 

7. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1  18 

7.1. Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie  X 

8. Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 6 

8.1. Teren cu amenajări piscicole 38 
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9. Drumuri şi căi ferate X 

10. Teren neproductiv X 
Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în 

administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, 

după caz, în condiţii similare impozitului pe teren. 

Suma stabilită conform tabelului de mai sus se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în următorul tabel:  

Nr. 

crt. 

Zona în cadrul 

localităţii 

Coeficient de corecție 

IV - Boghiș V - Bozieș 

1. A 1,10 1,05 

2. B 1,05 1,00 

3. C 1,00 0,95 

4. D 0,95 0,90 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 5 

La Hotărârea Consiliului Local al Comunei Boghiș nr. 55 din 25 noiembrie 2021 

 
 

TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT/IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎNMATRICULATE 
 

Mijloce de transport cu tracţiune mecanică - lei/200 cm³ sau fracţiune din aceasta - 

1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică 

de până la 1600 cm³ inclusive 

8 

2. Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de  1600 cm³  10 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm³ şi 2.000 cm³ inclusiv 21 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm³ şi 2.600 cm³ inclusiv 81 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm³ şi 3.000 cm³ inclusiv 163 

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm³ 327 

7. Autobuze, autocare, microbuze 27 

8. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de 

până la 12 tone inclusiv 

34 

9. Tractoare înmatriculate 21 
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VEHICULE ÎNREGISTRATE 

 

1 Vehicule cu capacitate cilindrică - Lei/200 cm sau fracțiune din aceasta -  

1.1 Vehicule cu capacitate cilindrică < 4800 cm³ 4 

1.2 Vehicule cu capacitate cilindrică  >4800 cm³ 6 

1.3 Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată  56 lei/an 

 

 

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

 

 

impozit în lei/an 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă Ax(e) motor(oare) cu 

sistem de suspensie pne-

umatică sau echivalen-

tele recunoscute 

Atelte sisteme de 

suspensie pentru axele 

motoare 

    

I. două axe 

  

1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 153 

2. Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 153 425 

3. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 425 599 

4. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 599 1355 

5. Masa de cel puţin 18 tone 599 1355 

 

II. 3 axe 

  

1. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 153 267 

2. Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 267 549 

3. Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 549 712 

4. Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 712 1098 

5. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1098 1707 

6. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1098 1707 
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7. Masă de cel puţin 26 tone 1098 1707 

 

III. 4 axe 

  

1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 712 722 

2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 722 1128 

3. Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1128 1791 

4. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1791 2657 

5. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1791 2657 

6. Masa de cel puţin 32 tone 1791 2657 

 

 

Combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulate sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată 

egală sau mai mare de 12 tone 

 

impozit în lei/an 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă Ax(e) motor(oare) cu 

sistem de suspensie pne-

umatică sau echivalen-

tele recunoscute 

Atelte 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 de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 

3. Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 69 

4. Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 69 158 

5. Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 158 371 

6. Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 371 480 

7. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 480 866 

8. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 866 1519 

9. Masa de cel puţin 28 tone 866 1519 

  II. 2+2 axe   

1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 148 346 

2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 346 569 
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3. Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 569 836 

4. Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 836 1009 

5. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1009 1657 

6. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1657 2300 

7. Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2300 3493 

8. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2300 3493 

9. Masa de cel puţin 38 tone 2300 3493 

   III. 2+3 axe   

1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1830 2548 

2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2548 3463 

3. Masa de cel puţin 40 tone 2548 3463 

  IV. 3+2 axe   

1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1618 2246 

2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2246 3107 

3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3107 4596 

4. Masa de cel puţin 44 tone  3107 4596 

   V. 3+3 axe   

1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 920 1113 

2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1113 1662 

3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1662 2647 

4. Masa de cel puţin 44 tone 1662 2647 

 

Remorci, semiremorci sau rulote 

 

Masa totală maximă autorizată Impozit 

- lei - 

a. Până la 1 tonă inclusiv 10 

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 38 

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 58 

d. Peste 5 tone 73 

 

Mijloace de transport pe apă 
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1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 24 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 63 

3. Bărci cu motor 236 

4. Nave de sport si agrement 236 

5. Scutere de apă 236 

6. Remorchere şi împingătoare:  

   a) până la 500 CP inclusiv 630 

   b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP inclusiv 1026 

   c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP inclusiv 1.577 

   d) peste 4.000 CP 2524 

7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fractiune din acesta 205 

8. Ceamuri, slepuri si barje fluviale: X 

a) cu capacitatea de încarcare pâna la 1500 de tone, inclusiv 205 

b) cu capacitatea de încarcare de peste 1500 de tone si pâna la 3000 de tone, 

inclusiv 

316 

c) cu capacitatea de încarcare de peste 3000 de tone 553 

 

TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT/IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

ÎNREGISTRATE ÎN PLAN LOCAL 
 

Taxa anuală pentru remorcile înregistrate în plan local este de: 

a) Până la 1 tonă inclusiv  

b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 

c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 

d) Peste 5 tone 

- lei - 

10 

38 

58 

73 

Taxa anuală pentru alte vehicule înregistrate în plan local 56 

Taxa de înregistrare în plan local a mopedelor 6 

Taxa de înregistrare în plan local a tractoarelor 29 

Taxa de înregistrare în plan local a remorcilor 12 

Taxa de înregistrare în plan local a căruţelor 12 

Taxa de înregistrare în plan local a altor mijloace lente  29 

Taxă eliberare plăcuță de înregistrare în plan local 39 lei/buc 

Taxa  eliberare plăcuță cu număr de casă 15 lei/buc 
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ANEXA Nr. 6 

La Hotărârea Consiliului Local al Comunei Boghiș nr. 55 din 25 noiembrie 2021 

 

TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR 

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in mediu rural 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism - lei - 

   a) Până la 150 m² inclusiv 3 

   b) Între 151 şi 250 m² inclusiv 4 

   c) Între 251 şi 500 m² inclusiv 5 

   d) Între 501 şi 750 m² inclusiv 7 

   e) Între 751 şi 1.000 m² inclusiv 8 

   f) Peste 1000 m² 8+0,005 lei/m² pentru fiecare m² care depăşeşte 1.000 m² 

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. 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări  8 lei pentru fiecarea m2 afectat 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt 

incluse în alta 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 de 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 

6 lei pentru fiecare m² de suprafaţă ocupată de construcţie 

 

 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie este de 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de 

construire, inclusiv instalaţiile aferente 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială a unei construcţii este egală  cu 0,1% din valoarea 

impozabilă a construcţiei, stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri 

Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei 

pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale 

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 

12 lei pentru fiecare racord 

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către primar  12 lei 
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Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală 

şi adresă 

6 lei 

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri 

cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de 

consiliul local 

24 lei pentru fiecare m² sau 

fracţiune de m² 

Taxa pentru eliberarea atestatului de producător 33 lei 

Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare 

aproduselordin sectorul agricol 

33 lei 

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind 

desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică penrtu o 

suprafață de 500 m² inclusiv 

457 lei 

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind 

desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică penrtu o 

suprafață de peste 500 m²  

4568 lei 

 

 

ANEXA Nr. 7 

La Hotărârea Consiliului Local al Comunei Boghiș nr. 55 din 25 noiembrie 2021 

 

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate - lei/m2 sau fracţiune de m2 - 

a) în cazul uni afişaj situat în locul în care persoana derulează o 

activitate economică 

26 

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru 

reclamă şi publicitate 

26 

Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate 3% din valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate 

IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

Manifestarea artistică sau activitatea distractivă Cota de impozit la suma 

încasată din vânzarea 

biletelor de intrere și a 

abonamentelor 

1. 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 
 

2% 
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competiţie sportivă internă sau internaţională 

2. În cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la puctul 1 5% 

 

ANEXA Nr. 8 

La Hotărârea Consiliului Local al Comunei Boghiș nr. 55 din 25 noiembrie 2021 

 

ALTE TAXE LOCALE 

DENUMIRE TAXA 

Taxa pentru colectarea deşeurilor menajere pentru persoanele fizice 63 lei/an/persoană*) 

 

Închiriere tractor cu remorcă 112 lei/oră 

Taxa pentru efectuarea de copii xerox 0,50 lei/pagină 

Ocuparea ocazională a locurilor publice pentru vânzarea mărfurilor 5 lei/m²/zi 

Închirierea căminului cultural Boghiş pentru spectacole 112 lei/zi 

Închirierea căminului cultural Boghiş pentru alte manifestări culturale 1114 lei + 500 lei gaj 

Închirierea terasei căminului cultural Boghiş pentru evenimente 205 lei 

Închirierea căminului cultural Bozieş pentru spectacole 55 lei/zi 

Închirierea căminului cultural Bozieş pentru alte manifestări culturale 557 lei + 200 lei gaj 

Închirierea Sălii de conferinţe a Primăriei 89 lei/zi 

Închiriere sală pentru evenimente 334 lei 

Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă 557 lei 

Taxa de pază pentru imobilele deținute de personele fizice 55 lei/imobil/an 

Taxa de pază pentru imobilele deținute de personele juridice 112 lei/imobil/an 

Închirierea capelei mortuară 55/eveniment 

Închirierea terenului de sport 10/oră 

Închirierea bazei sportive și de agrement 23/oră 

Taxa pentru constatarea autodemolării construcţiilor de pe raza 

taritoriului administrativ al comunei Boghiş şi încheierea procesului 

verbal de constatare  

100 lei 

*) Valoarea maximă a taxei pentru o familie nu poate depăşi 315 lei 

   PREȘEDINTE                      CONTRASEMNEAZĂ 

    DE ȘEDINȚĂ                                SECRETAR GENERAL 

              SZABÓ ZSOLT                              FARCAȘ MIHAELA-MARIA 


