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ANEXA NR. 1 
La H.C.L. nr. _______/ _____________ 

 
Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului local Budești nr. 39/29.12.2020- Impozitul pe clădiri și taxa pe clădiri – punctul 
2 de la capitolul In conformitate cu art. 457 Calculul impozitului pe clădirile rezidentiale aflate in proprietatea 
persoanelor fizice se modifică și se completează după cum urmează:  
 
    „(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/m2, din tabelul 
următor: 
 
 
 

Valorile impozabile / metru patrat de suprafata construita  desfasurata la 
cladiri, in cazul persoanelor fizice 

Tipulclădirii Valoareaimpozabilă – Lei/mp 
 Nivelul stabilit pentru anul 

2020 
Nivelul stabilit pentru anul 

2021 
 Cu instalaţii  

de apă, 
canalizare, 
electrice şi 

incălzire  
(condiţii  

cumulative) 

Fără  ,  
instalaţii 

de apa 
canalizare, 
electrice şi 
de incălzire 

Cu instalaţii  de 
apă, canalizare, 

electrice şi 
incălzire  
(condiţii  

cumulative) 

Fără  ,  
instalaţii 

de apa 
canalizare, 
electrice şi 
de incălzire 

0 1 2 3 4 
 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                   

 
1000 

 
600 

 
1038 

 
623 

 B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din    
 piatră naturală, din cărămidă nearsă, din       
vălătucisaudinoricealtematerialenesupuseunuitratamenttermicşi/sa
uchimic 

 
300 

 
200 

 
311 

 
208 
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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                   

 
 

200 

 
 

175 

 
 

208 

 
 

182 
 

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              

 
125 

 
75 

 
130 

 

 
78 

 

E. Încazulcontribuabilului care deţine la       
aceeaşiadresăîncăperiamplasate la subsol,  demisolşi/sau la 
mansardă, utilizate,calocuinta, înoricaredintretipurile de 
clădiriprevăzute la lit. A - D                         

 
75% din 

suma  care s-
ar  aplica        
clădirii 

 
75% din 

suma  care s-
ar  aplica        
clădirii 

 

 
75% din suma  

care s-ar  
aplica        

clădirii 

 
75% din 

suma  care 
s-ar  aplica        

clădirii 
 

F. Încazulcontribuabilului care deţine la       
aceeaşiadresăîncăperiamplasate la subsol, demisolşi/sau la 
mansardă, utilizate, in altescopuridecatcele de locuinta, 
înoricaredintretipurile de clădiriprevăzute la lit. A - D                         

 
50% din 

suma  care s-
ar  aplica        
clădirii 

 
50% din 

suma  care s-
ar  aplica        
clădirii 

 
50% din suma  

care s-ar  
aplica        

clădirii 

 
50% din 

suma  care 
s-ar  aplica        

clădirii 
 

 
Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului local Budești nr. 39/29.12.2020- impozitul pe teren și taxa pe teren – punctul 2 
de la capitolul Calcului impozitului/taxei pe teren conform art. 465 se modifică și se completează după cum 
urmează: 
 
„(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu 
construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma 
corespunzătoare prevăzută în următorul tabel: 
 
 

Zona   din cadrul 
localităţii 

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

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

 2020 2021 
 IV V IV V 
A 922 780 957 810 
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B 780 640 810 664 
 
Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului local Budești nr. 39/29.12.2020- impozitul pe teren și taxa pe teren – punctul 4 
de la capitolul Calcului impozitului/taxei pe teren conform art. 465 se modifică și se completează după cum 
urmează: 
 
    (4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul următor, exprimate 
în lei pe hectar: 

 
Nr. 
crt 

INTRAVILAN 
/ Categoria de folosinţă 

Zona (lei/ha) Zona (lei/ha) Zona (lei/ha) 
 

Zona (lei/ha) 

2020 2021 

  A B A B 
1. Teren arabil 28 21 29 22 
2. Păşune 21 19 22 20 
3. Fâneaţă 21 19 22 20 
4. Vie 46 35 48 36 
5. Livadă 53 46 55 48 
6. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 28 21 29 22 
7. Teren cu ape                                  15 13 16 14 
8. Drumuri şi căiferate 0 0 0 0 
9. Teren neproductiv 0 0 0 0 
 
Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului local Budești nr. 39/29.12.2020- impozitul pe teren și taxa pe teren – punctul 7 
de la capitolul Calcului impozitului/taxei pe teren conform art. 465 se modifică și se completează după cum 
urmează: 
 
„(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): 
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Nr. 
crt 

EXTRAVILAN / Categoria de folosinţă Zona (lei/ha) Zona (lei/ha) Zona (lei/ha) Zona (lei/ha) 
2020 2021 

  A B A B 
1. Teren cu construcţii 31 28 32 29 
2. Terenarabil 50 48 52 50 
3. Păşune 28 26 29 27 
4. Fâneaţă 28 26 29 27 
5. Vie pe rod, altadecâtceaprevăzută la nr. crt. 

5.1        
55 53 57 55 

5.1 Vie până la intrareape rod                                 0 0 0 0 
6. Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la 

nr. crt. 6.1     
56 53 58 55 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod                              0 0 0 0 
7. Păduresau alt teren cu vegetaţieforestieră 16 14 17 15 
7.1 Pădureînvârstă de până la 20 de 

anişipădurecurol de protecţie 
0 0 

 
0 0 

 
8. Teren cu ape , altul decât cel cu amenajări 

piscicole                                      
6 5 6 5 

8.1 Teren cu amenajăripiscicole 34 31 35 32 
9. Drumurişicăiferate 0 0 0 0 
10 Terenneproductiv 0 0 0 0 

 
 
Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului local Budești nr. 39/29.12.2020- impozitul pe mijloacele de transport – punctul 
2 de la capitolul Calcului impozitului în conformitate cu  articolul 470 se modifică și se completează după cum 
urmează: 
 
„(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 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma 
corespunzătoare din tabelul următor: 
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Nr. 
crt 

Mijloace de transport cu tractiunemecanica Lei/200cm3 sau 
fractiune  
din aceasta 

Lei/200cm3 sau 
fractiune  
din aceasta 
 

2020 2021 
I. Vehiculeinmatriculate  
1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea 

cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv    
8 8 

2 Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea  cilindrică de 
peste 1.600 cm3 

9 9 

3 Autoturisme cu capacitateacilindricăîntre 1.601 cm3şi 2.000 
cm3inclusiv 

18 19 

4 Autoturisme cu capacitateacilindricăîntre 2.001 cm3şi 2.600 
cm3inclusiv 

72 75 

5 Autoturisme cu capacitateacilindricăîntre 2.601 cm3şi 3.000 
cm3inclusiv 

144 149 

6 Autoturisme cu capacitateacilindrică de peste 3.001 cm3 290 301 
7 Autobuze, autocare, microbuze 24 25 
8 Altevehicule cu tracţiunemecanică cu masatotalămaximă 30 31 
9 Tractoareînmatriculate 18 19 
II Vehiculeînregistrate   
1 Vehicule cu capacitate cilindrică Lei/200 cm³  
1.1 Vehiculeînregistrate cu capacitate cilindrică< 4.800 cm3 4 4 
1.2 Vehiculeînregistrate cu capacitate cilindrică> 4.800 cm3 6 6 
2. Vehiculefără capacitate cilindricăevidenţiată 150/an 156/an 
 
Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului local Budești nr. 39/29.12.2020- impozitul pe mijloacele de transport – punctul 
5 de la capitolul Calcului impozitului în conformitate cu  articolul 470 se modifică și se completează după cum 
urmează: 
 
 

Autovehicule transport marfa cu masatotalaautorizataegalasaumai mare de 12 tone 
Impozitul in lei /an 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată    maximă Ax(e) Altesisteme Ax(e) Altesisteme 
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admisă                                    motor(oare)                                                   
cu sistem 
 de suspensie                                                                                                     
pneumatică   
sau                                                
echivalentele                                             
recunoscute 

de   
Suspensie 
pentu 
suspensie 
pentruaxele 
motoare 

motor(oare)                                                   
cu sistem 
 de suspensie                                                                                                     
pneumatică   
sau                                                
echivalentele                                             
recunoscute 

de   
Suspensie 
pentu 
suspensie 
pentruaxele 
motoare 

I 2 AXE 2020 2021 
1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mica  de 13 tone                               0 142 0 147 
2. Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mica  de 14 tone                               142 395 147 410 
3. Masa de celpuţin 14 tone, darmaimică  de 15 tone                395 555 410 576 
4. Masa de celpuţin 15 tone, darmaimică  de 18 tone                555 1257 576 1305 
5. Masa de celpuţin 18 tone                555 1257 576 1305 
II 3 AXE     
1 Masa de celpuţin 15 tone, darmaimică de 17 tone                                142 248 147 257 
2 Masa de celpuţin 17 tone, darmaimică  de 19 tone                                248 509 257 528 
3 Masa de celpuţin 19 tone, darmaimică de 21 tone                                 509 661 528 686 
4 Masa de celpuţin 21 tone, darmaimică  de 23 tone                                661 1019 686 1058 
5 Masa de celpuţin 23 tone, darmaimică de 25 tone                                1019 1583 1058 1643 
6 Masa de celpuţin 25 tone, darmaimică  de 26 tone                                1019 1583 1058 1+43 
7 Masa de celpuțin 26 tone 1019 1583 1058 1643 
III 4 AXE     
1 Masa de celpuţin 23 tone, darmaimică de 25 tone                               661 670 686 695 
2 Masa de celpuţin 2 5tone, darmaimică  de 27 tone                                670 1046 695 1086 
3 Masa de celpuţin 27 tone, darmaimică  de 29 tone                                                        1046 1661 1086 1724 
4 Masa de celpuţin 29 tone, darmaimică  de 31 tone                                      1661 2464 1724 2558 
5 Masa de celpuţin 31 tone, darmaimică  de 32 tone                                      1661 2464 1724 2558 
6 Masa de celpuţin 32 tone                                    1661 2464 1724 2558 
 
Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului local Budești nr. 39/29.12.2020- impozitul pe mijloacele de transport – punctul 
6 de la capitolul Calcului impozitului în conformitate cu  articolul 470 se modifică și se completează după cum 
urmează: 
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  „(6) În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa 
totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma 
corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: 
 
 

Autovehicule transport marfa(autovehicularticulatsautrenrutier) 
cumasatotalaautorizataegalasau mai mare de 12 toneImpozitul in lei /an 

 
 

Numărul de axe şigreutateabrutăîncărcată 
maximăadmisă 

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

Alte 
sisteme 
desuspensie 
pentu 
suspensie 
pentru 
axelemotoare 

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

Alte 
sisteme 
de suspensie 
pentu 
suspensie 
pentru 
axelemotoare 
 

2020 2021 
I 2 +1 AXE     
1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mica  de 13 tone                               0 0 0 0 
2. Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mica  de 14 tone                               0 0 0 0 
3. Masa de celpuţin 14 tone, darmaimică  de 15 tone                0 64 0 66 
4. Masa de celpuţin 18 tone, darmaimică  de 20 tone                64 147 66 153 
5. Masa de celpuţin 20 tone,  darmaimică  de 22 tone                147 344 153 357 
6. Masa de celpuţin 22 tone,  darmaimică  de 23 tone                344 445 357 462 
7. Masa de celpuţin 23 tone,  darmaimică  de 25 tone                445 803 462 834 
8. Masa de celpuţin 25 tone,  darmaimică  de 28 tone                803 1408 834 1462 
9. Masa de celpuţin  28 tone                803 1408 834 1462 
II 2 +2   AXE                        
1 Masa de celpuţin 23 tone, darmaimică 25 tone                               138 321 143 333 
2 Masa de celpuţin 25 tone, darmaimică  de 26 tone                 321 528 333 548 
3 Masa de celpuţin 26 tone, darmaimică  de 28 tone                 528 775 548 804 
4 Masa de celpuţin 28 tone, darmaimică  de 29 tone                                775 936 804 972 
5 Masa de celpuţin 29 tone, darmaimică  de 31 tone     936 1537 972 1595 
6 Masa de celpuţin 31 tone, darmaimică  de 33 tone                                1537 2133 1595 2214 
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7 Masa de celpuţin 33 tone, darmaimică  de 36 tone        2133 3239 2214 3362 
8 Masa de celpuţin 36 tone, darmaimică de 38 tone                                2133 3239 2214 3362 
9 Masa de celpuţin 38 tone                 2133 3239 2214 3362 
III 2 + 3 AXE                                                           
1 Masa de celpuţin 36 tone, darmaimică  de 38 tone                                1698 2363 1763 2453 
2 Masa de celpuţin 38 tone, darmaimică   de 40 tone                                2363 3211 2453 3333 
3 Masa de celpuţin  40 tone                2363 3211 2453 3333 
IV 3 + 2 AXE                                                                 
1 Masa de celpuţin 36 tone, darmaimică  38 tone                                1500 2083 1557 2162 
2 Masa de celpuţin 38 tone, darmaimică  de 40 tone                                       2083 2881 2162 2990 
3 Masa de celpuţin 40 tone, darmaimică  de 44 tone                                       2881 4262 2990 4424 
4 Masa de celpuţin 44 tone                                       2881 4262 2990 4424 
V 3+3 AXE     
1 Masa de celpuţin 36 tone, darmaimică   de 38 tone                                853 1032 885 1071 
2 Masa de celpuţin 38  tone, darmaimică  de 40 tone                                1032 1542 1071 1601 
3 Masa de celpuţin 40 tone, darmaimică  de 44 tone                                1542 2454 1601 2547 
4 Masa de celpuţin 44 tone            1542 2454 1601 2547 
      
 
Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului local Budești nr. 39/29.12.2020- impozitul pe mijloacele de transport – punctul 
7 de la capitolul Calcului impozitului în conformitate cu  articolul 470 se modifică și se completează după cum 
urmează: 
 
„(7) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule 
prevăzută la alin. (6), impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 
 
Remorci, al uneisemiremorcisaurulote 
Masatotalămaximăautorizată 2020 2021 
a) Până la 1 tonă, inclusiv 9 9 
b) Peste 1 tonă, dar nu maimult de 3 tone 34 35 
c) Peste 3 tone, dar nu maimult de 5 tone 52 54 
d) Peste 5 tone                             64 66 
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Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului local Budești nr. 39/29.12.2020- taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și 
a autorizațiilor – punctul 1 , 3, 9 și 13 de la capitolul Reguli generale conform  art. 473 se modifică și se 
completează după cum urmează: 

 
 

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor 
(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul rural, este egală cu suma stabilită conform tabelului 
următor: 
 

 
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism          2020 2021 
) până la 150 m2, inclusiv 3 3,1 
b) între 151 şi 250 m2, inclusiv 3,5 3,6 
 c) între 251 şi 500 m2, inclusiv 4,5 4,7 
d) între 501 şi 750 m2, inclusiv 6 6,2 
e) între 751 şi 1.000 m2, inclusiv 7 7,3 
|f) peste 1.000 m2 7+0,01 lei/mp 

care depasesc 
1000 mp 

7,3+0,01lei/mp 
care depasesc 

1000 mp 
 

(3)Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi 
amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul CJ 

2020 2021 

15 16 
(9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare 
şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind 
ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de către titularii 
drepturilor de prospecţiune şi explorare şi se calculează prin înmulţirea numărului de metri 
pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări  
 

15 16 

(13) 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  
pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie. 

8 9 

 Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi in conformitate cu art . 475. 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare   20 21 
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Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberareacarnetului de 
comercializare a produselor din sectorul agricol 

50 52 

    (3) Persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 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 acestor activităţi, 
în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, în sumă de: 
a)  pentru o suprafaţă de până la 500 m2, inclusiv 300 311 
b) pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2 500 519 

 
 

Anexa nr. 5 la Hotărârea Consiliului local Budești nr. 39/29.12.2020- taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și 
publicitate – punctul 2 de la Taxa pentru afișaj de reclamă și publicitate conform art. 478 se modifică și se 
completează după cum urmează: 
 

    (2) Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual prin înmulţirea numărului de metri pătraţi 
sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită astfel: 
 2020 2021 

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economic 32 33 
    b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru reclamă 
şi publicitate 

23 24 

 
 
Anexa nr. 7 la Hotărârea Consiliului local Budești nr. 39/29.12.2020- Alte taxe locale conform art. 486 – punctul 1 și 
2 se modifică și se completează după cum urmează: 

 
 2020 2021 

Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă  500 519 
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte 
asemenea planuri, deţinute de consiliile locale 

32 33 

 
 
 


