
ROMANIA
JUD. CLUJ 
PRIMARIA HUEDIN 
Nr. 2322/06.03.2020

Către,
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

Primarul orașului Huedin, Dr. Moroșan Mircea în baza prerogativelor prevăzute de OUG. Nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ.

Având în vedere referatul nr. 19574/03.03.2020 înaintat de șef birou Impozite și Taxe Locale prin 

care propune spre aprobare stabilirea nivelurilor impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 

2021 la nivelul orașului Huedin.

Luând în considerare Comunicatul de presă nr. 15/14.01.2020 a Institutului Național de 

Statistică publicată pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în 

care se precizează că pentru anul 2019 rata inflației este de 3,8 % ;

Ținând seama de prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) 

lit. b), art. 27, art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), art.489, 491, precum și pe cele ale titlului IX 

din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; prevederile 

pct. 24, 77 și 148 cuprinse în titlul IX- Impozite și taxe locale din Hotărârea Guvernului nr. 

1/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Codului fiscal; Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele 

judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare; Legii nr. 207/2015 privind Codul 

de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare; prevederile art. 1 alin. (2), art. 2, 

art. 4 lit. b) și art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată;

In baza prevederilor art.129, alin.l, 2, lit.b, alin. 4, lit.c, art.139, și art. 196, alin.l, lit.a din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

Depun prezentul

PROIECT DE HOTARARE

Art.l. Se aprobă impozitele și taxele locale aplicabile în anul fiscal 2021 la nivelul orașului 

Huedin, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotarare.

Art.2. Se aproba tarifele locale aplicabile în anul fiscal 2021 la nivelul orașului Huedin, 

conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotarare.

Art.3. Se aprobă majorarea cu cota adițională de 5 % a impozitelor/taxelor pe clădiri, 

teren și auto prevăzute la capitolul I, capitolul II și capitolul III din anexa nr. 1 Ia prezentul 

proiect de hotarare.

PRIMIA R, 
Dr. Mircea MOROSAN Avizat Secretar General UAT,

Dan COZEA
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Biroul Impozite și Taxe
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REFERAT DE SPECIALITATE
privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2021 la nivelul Orașului 

Huedin

Având în vedere prevederile Legii nr. 227 / 2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, în care la Titlul IX - Impozite și Taxe Locale - este stabilit cadrul legal pentru 
impozitele și taxele ce se constituie în venituri la bugetele locale.

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

- art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 din Legea nr. 
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
-art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile pct. 24, 77 și 148 cuprinse în titlul IX- Impozite și taxe locale din Hotărârea Guvernului nr. 
1/2016. cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Codului fiscal;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și 
completările ulterioare;
- Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 1 alin. (2), art. 2, art. 4 lit. b) și art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, republicată;

Luând în considerare:

- prevederile art. 491 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal:
” (1) In cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este 

stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de 
către consiliile locale, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale 
ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local și se aplică în anul fiscal 
următor. ”
- Comunicatul de presă nr. 15/14.01.2020 a Institutului Național de Statistică publicată pe site-ul 
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în care se precizează că pentru anul 2019 
rata inflației este de 3,8 % ;

în temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. c), art. 139 și 
art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările 
ulterioare,



PROPUNEM

Inițierea unui proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, 
impozitele și taxele locale, amenzile și tarifele aplicabile pentru anul fiscal 2021 la nivelul orașului 
Huedin.

Analizând propunerile compartimentelor de specialitate cu privire la nivelurile impozitelor și 
taxelor locale pentru anul fiscal 2021 s-a constatat că s-a solicitat doar indexarea valorilor cu rata 
inflației de 3,8%, fără a aplica nici o majorare față de nivelurile indexate.

Referitor la valorile tarifelor pentru anul 2021 nu s-au solicitat majorări și în consecință se vor 
menține același valori ca și pentru anul 2020.

La impozitul pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice (reglementat prin 
art. 458 din L 227/2005) propunem ca cota de 0,21% să fie modificat la 0,3%, pentru a echilibra 
diferențele de cote aplicate la persoane fizice și persoane juridice (cota la impozitul pe clădirile 
nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice (reglementat prin art. 460 alin. (2) din L 
227/2005) fiind de 1,05%.

Menționăm că în conformitate cu art. 489 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
autoritatea deliberativă a autorității publice locale, la propunerea autorității executive, poate majora 
impozitele si taxele locale cu până la 50% față de nivelurile maxime din lege.

Ținând cont de faptul că prețurile legate de diferite servicii și cheltuieli au crescut foarte mult se 
propune o majorare de 5% față de nivelurile propuse la impozit clădiri, teren și auto.

Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele 
speciale, amenzile precum și tarifele locale care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, 
de către Consiliul Local al orașului Huedin, sunt prevăzute în anexa nr.l (impozite și taxe locale, 
amenzi), respectiv anexa nr. 2 (tarife locale), care fac parte integrantă din prezentul referat de 
specialitate.

In concluzie propunem aprobarea următoarelor:

1. Aprobarea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2021 la nivelul orașului Huedin, 
conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul referat de specialitate.

2. Aprobarea tarifelor locale aplicabile în anul fiscal 2021 la nivelul orașului Huedin, conform 
anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul referat de specialitate.

3. Aprobarea majorării cu cota adițională de 5 % a impozitelor/taxelor pe clădiri, teren și auto 
prevăzute la capitolul I, capitolul II și capitolul III din anexa nr. 1 la prezentul referat.

ȘEF BIROU ITL
Andrei BETHLENDI
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Nr. 19575 din 03.03.2020

ANUNȚ 
privind punerea în dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind stabilirea 

impozitelor, taxelor și a tarifelor locale pentru anul 2021 la nivelul Orașului Huedin

în conformitate cu prevederile art. 1, alin. (1), art. 2, art. 3, lit. k), art. 4. lit. b), art. 7 
. din Legea cu nr. 52/2003 cu modificările la zi privind transparența decizională în 
administrația publică, începând cu data de 06.03.2020 până la data de 16.04.2020 supunem 
în dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor, taxelor și a 
tarifelor locale pentru anul 2021.

Prezentul proiect de hotărâre este însoțit de un referat de specialitate, care poate fi 
consultat pe siteul propriu al Primăriei și la Biroul Impozite și Taxe locale.

Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de 
recomandare privind propiectul de act normativ menționat anterior până la data de 
15.04.2020. pe adresa de mail secretariat@primariahuedin.ro și la Registratura instituției.

Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau 
opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice 
vor specifica articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data 
trimiterii, datele de contact ale expeditorului, caz în care se stabilește dezbaterea publică a 
proiectului de hotărâre în data de 16.04.2020, orele 10,00 în sala de ședințe a primăriei 
orașului Huedin.

I
Primar

dr Mircea MOROȘAN



ANEXA nr. 1 la PH nr^?/^?:.9?‘2020:

TABLOUL 
cuprinzând valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aprobate pentru anul fiscal 2021 la nivelul 

orașului Huedin

CAPITOLUL I - IMPOZITUL/TAXA PE CLĂDIRI:
Art. 1 Calculul impozitului pe clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice (potrivii art. 457 din L 227/2015)

(1) Pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii 
impozabile a clădirii (cf. art 457 alin. (1) din L 227/2015).
(2) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate a acesteia, exprimată în metri pătrați, cu valoarea impozabilă 
corespunzătoare, exprimată în lei/m2, din tabelul următor (cf. art 457 alin. (2) din L 227/2015):

VALORILE IMPOZABILE pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată la clădiri. în cazul persoanelor fizice

Tipul clădirii Valori aprobate pt. 2020 VALORILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANI L 2021
ari. 457 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, art. 457 alin. (2) din Legea nr. 227/2015privind Codulfiscal,

Valoarea impozabilă Valoarea impozabilă
- lei/nr - - lei/m2 -

Cu instalații de apă. canalizare, electrice și 
încălzire (condiții cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare, 
electrice sau încălzire

Cu instalații de apă, canalizare, electrice 
și încălzire (condiții cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare, electrice sau 
încălzire

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

1060 636 1100 660

B. Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din 
cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse 
unui tratament termic și/sau chimic

318 212 330 220

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

212 185 220 192

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

133 79 138 82

E. în cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi 
amplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă, utilizate ca locuință, 
în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii 75% din suma care s-ar aplica 
clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii 75% din suma care s-ar aplica clădirii

F. în cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi 
amplasate la subsol, la demisol și/sau la mansardă, utilizate în alte 
scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri 
prevăzute la lit. A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii 50% din suma care s-ar aplica 
clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii 50% din suma care s-ar aplica clădirii

Art. 2 Calculul impozitului pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice (potrivii art. 458 din L 227/2015)
(1) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,3% asupra valorii care poate fi (cf. 

art. 458 alin. (1)):
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;
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 referință.
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(2) Pentru clădirile nerezidențialc aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea 
unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii (cf. art. 458 alin. (3)).
(3) In cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1). impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile 

determinate conform art. 157 (potrivit art. 458 alin. (4)).

Art. 3 Calculul impozitului pe clădirile cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice {potrivit art. 459 din L 227/2015)
(1) în cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop 

rezidențial conform ari. 45" cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, conform art. 458.
(2) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform an. 457.
(3) Dacă suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial nu pot fi evidențiate distinct, se aplică următoarele reguli:
a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457;
b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfășoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilitățile sunt înregistrate în sarcina 

persoanei care desfășoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor art. 458.

Art. 4 Calculul impozitului/taxei pe clădirile deținute de persoanele juridice {potrivit art. 460 din L 227/2015)

(1) Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,105% asupra 
valorii impozabile a clădirii (cf. art. 460 alin. (1)).
(2) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,05%, asupra 

valorii impozabile a clădirii (cf. art. 460 alin. (2)).
(3) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se 

calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii (cf. art. 460 alin. (3) ).
(4) în cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop 
rezidențial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, conform alin. (2) sau (3) (cf. art. 460 alin. (4)).
(5) în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5% (cf. 
art. 460 alin. (8)).

Note:
Potivit art. 455 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale. concesionate. închiriate, date în administrare ori în 
folosință, după caz. oricăror entități, altele decât cele de drept public, se stabilește taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosință, după 
caz. în condiții similare impozitului pe clădiri.
Calcului impozitului/ taxei pe clădiri în cazul persoanelor juridice se face potrivit prevederilor art. 457.458.459 și 460 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Declararea și datorarea impozitului/taxei pe clădiri se face conform prevederilor art 461 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
Plata impozitului/taxei pe clădiri se face potrivit prevederilor art. 462 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Articole din L227 Cote prevăzute în Codul Fiscal Cote aprobate pt anul 2020 Cote stabilite de Consiliul Local pt anul 2021
Art. 457 alin. (1) 0,08 % - 0,2% 0,10% 0,10%
Art. 458 alin. (1) 0,2 % -1,3% 0,21% 0,3%
Art. 460 alin. (1) 0,08 % - 0,2% 0,105% 0,105%
Art. 460 alin. (2) 0,2 %- 1,3% 1,05% 1,05%
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CAPITOLUL II - IMPOZITUL ȘI TAXA PE TEREN

Art. 5 Calculul impozitului/taxei pe teren {potrivit art. 465 din L 227/2015) (rangul orașului Huedin este 3):

(1) în cazul unui teren amplasat în intravilan. înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se 
stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel (cf. art. 465 alin. (2)):

Zo 
na

Nivelurile impozitului/taxei pentru localitatea de rangul III 
din Legea nr.227/2015

-indexate cu rata inflației de 3,8%-

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități, 
aprobate pt anul 2020 

art. 465 alin. (2) din Legea nr. 227/2015privind Codul 
fiscal, 
lei / ha

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități, stabilite 
de Consiliul Local pt anul 202/

art. 465 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, 
lei / ha

A 5761-14402 6938 7202
B 3915-9786 4714 4893
C 1860-4650 2239 2324
D 1083-2684 1303 1353

(2) în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe 
teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor (cf. art. 465 alin. (3) și (4)):

Nivelurile stabilite de Consiliul Localpt anul 2021 
art. 465 alin. (3) din Legea nr. 227/2015privind Codulfiscal, 

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan
- orice altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții - 

- lei/ha -

Nivelurile aprobate pt anul 2020 
art. 465 ațin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan
- orice altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții - 

- lei/ha -
Nr. 
crt.

Categoria de folosință Zona A B C D Categoria de folosință Zona A B c D

1. Teren arabil 29 22 20 16 Teren arabil 30 23 21 17
2. Pășune 22 20 16 14 Pășune 23 21 17 15
3. Fâneață 22 20 16 14 Fâneață 23 21 17 15
4. Vie 49 37 29 20 Vie 51 38 30 21
5. Livadă 56 49 37 29 Livadă 58 51 38 30
6. Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră 29 22 20 16 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră 30 23 21 17
7. Teren cu ape 16 14 8 0 Teren cu ape 17 15 8 0
8. Drumuri și căi ferate 0 0 0 0 Drumuri și căi ferate 0 0 0 0
9. Teren neproductiv 0 0 0 0 Teren neproductiv 0 0 0 0

*Suma stabilită conform tabelului de mai sus (de la alin. (2) ), se înmulțește cu coeficientul de corecție aferent rangului localității, care în cazul orașului Huedin este 3.
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(3) în cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare 
prevăzută în următorul tabel (cf. art. 465 alin. (7)):

Categoria de folosință Niveluri aprobate pt anul 2020 Niveluri stabilite de Consiliul Localpt anul 2021 Niveluri prevăzute la art. 465 alin. (7)
art. 465 alin (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, art. 465 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, -indexate cu rata inflației de 3.8%-

- lei/ha - - lei/ha - - lei ha -
Zona A B C D Zona A B c D

1. Teren cu construcții 32 29 27 23 33 30 28 24 24-33
2. Teren arabil 53 51 48 45 55 53 50 47 47-55
3. Pășune 29 27 23 21 30 28 24 22 22-30
4. Fâneață 29 27 23 21 30 28 24 22 22-30
5. Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 59 56 53 51 61 58 55 53 53-61
5. Vie până la intrarea pe rod 
1.

0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

60 56 53 51 62 58 55 53 53-62

6. Livadă până la intrarea pe rod 
1.

0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu 
excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1

17 15 13 8 18 16 13 8 8-18

7. Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu 
1. rol de protecție

0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

6 5 2 1 6 5 2 I 1 -6

8. Teren cu amenajări piscicole 
1.

36 32 29 27 37 33 30 28 28- 37

9. Drumuri și căi ferate 0 0 0 0 0 0 0 0 0
îi 10 Teren neproductiv 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Suma corespunzătoare din tabelul de mai sus (de la alin. (3) ) se înmulțește cu coeficientul de corecție aferent zonei: zona A =2,3; zona B=2,2; zona C=2,l; zona D=2. 
Note:
Potrivit art. 463 alin (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, concesionate, 
închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, se stabilește taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de 
folosință, în condiții similare impozitului pe teren.
Calculul impozitului/taxei pe teren se face conform prevederilor art 465 din Legea nr. 227 / 2015 privind Codul Fiscal
Declararea și datorarea impozitului/taxei pe teren se face conform prevederilor art 466 din Legea nr. 227 / 2015 privind Codul Fiscal.
Plata impozitului/taxei pe teren se face conform prevederilor art 467 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Pentru determinarea impozitului/taxei pe clădiri și a impozitului/taxei pe teren, pentru anul 2020, se aplică delimitarea zonelor în intravilan aprobată prin Hotărârea nr. 
29/14.04.2003 privind încadrarea terenurilor din orașul Huedin pe zone fiscale, iar pentru extravilan, se aplică prevederile Hotărârii nr. 108/27.11.2006 privind încadrarea 
terenurilor situate în extravilanul orașului Huedin pe zone fiscale.

CAPITOLUL III - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
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Art. 6 Calcului impozitului pe mijloacele de transport (potrivit art 470 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal)

(1) In cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulțirea fiecărei 
grupe de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor (potrivit art. 470 alin. (2)):

(2) In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 80% (potrivit art. 470 alin. (3) ).

Impozitul pe mijloacele de transport Niveluri aprobate pt anul 2020 
cfL 227/2015 art 470 alin (2)

Niveluri stabilite de Consiliul Local pt 
anul 2021

cfL 227/2015 art 470 alin (2)
Nr. 
Crt.

Mijloace de transport cu tracțiune mecanică - lei / 200 cm3 4 sau fracțiune din aceasta- - lei / 200 cm3 sau fracțiune din aceasta -

I. Vehicule înmatriculate

1 Motociclete, tricicluri. cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv 8 8
2 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3 9 9
3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 inclusiv 19 20
4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 inclusiv 76 79
5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3 inclusiv 153 159
6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 308 320
7 Autobuze, autocare, microbuze 25 26
8 Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv 31 32
9 Tractoare înmatriculate 19 20
II. Vehicule înregistrate Limite prevăzute în Legea 227/2015 

-indexate cu rata inflației de 3,8 %-
Niveluri aprobate pt anul 2020 Niveluri stabilite de Consiliul Local pt. 

anul 2021

1 Vehicule cu capacitate cilindrică lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta
1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 2-4 3 3
1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 4-6 5 5
2 Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată 55 - 165 lei/an 79 lei/an 82 lei/an

(3) în cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective (potrivit art. 470 alin. (4)).

(4) în cazul unui autovehicul de transport de marfa cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma 
corespunzătoare prevăzută în tabelul următor (po/rzv/7 art. 470 alin. (5) ):
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Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

Nivelurile aprobate pt anul 2020 
cf. art 470 alin. (5) din L 227/2015 
(în lei/an)

Nivelurile stabilite de Consiliul Local pt anul 2021 
cf. art 470 alin. (5) din L 227/2015.
(în lei/an)

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

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare

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

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare

I două axe

1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 151 uf- 157
2 Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 151 418 157 434
3 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 418 588 434 610
4 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 588 1333 610 1384
5 Masa de cel puțin 18 tone 588 1333 610 1384

II 3 axe
1 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 151 263 157 273
2 Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 263 540 273 561
3 Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 540 701 561 728
4 Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 701 1081 728 1122
5 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1081 1678 1122 1742
6 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1081 1678 1122 1742
7 Masa de cel puțin 26 tone 1081 1678 1122 1742

III 4 axe
1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 701 710 728 737
2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 710 1109 737 1151
3 Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1109 1760 1151 1827
4 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1760 2612 1827 2711
5 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1760 2612 1827 2711
6 Masa de cel puțin 32 tone 1760 2612 1827 2711

(5) In cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau 
mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor (potrivit art. 470 alin. (6)):

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

Niveluri aprobate pt anul 2020
cf. art 470 alin. (6) din L 227/2015 

(în lei/an)

Nivelurile stabilite de Consiliul Local pt anul 2021
cf. art 470 alin. (6) din L 227/2015

(în lei/an)
Ax(e) motor(oare) 
cu sistem de suspensie 
pneumatică sau echivalentele 
recunoscute

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare

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

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare

6



Remorci, semiremorci sau rulote

1 2 + 1 axe --------------------------------------------- 1----------------------------------------------------------------

1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0
2 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0
3 Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 68 0 71
4 Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 68 156 71 162
5 Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 156 365 162 379
6 Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 365 472 379 490
7 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 472 851 490 883
8 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 851 1493 883 1550
9 Masa de cel puțin 28 tone 851 1493 883 1550

Ii 2+2 axe

1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 146 340 152 353
2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 340 560 353 581
3 Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 560 821 581 852
4 Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 821 993 852 1031
5 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 993 1630 1031 1692
6 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1630 2261 1692 2347
7 Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2261 3433 2347 3563
8 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2261 3433 2347 3563
9 Masa de cel puțin 38 tone 2261 3433 2347 3563

III 2+3 axe

I Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1800 2505 1868 2600
2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2505 3404 2600 3533
3 Masa de cel puțin 40 tone 2505 3404 2600 3533

IV 3+2 axe
1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1590 2208 1650 2292
2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2208 3054 2292 3170
3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3054 4518 3170 4690
4 Masa de cel puțin 44 tone 3054 4518 3170 4690

V 3+3 axe
1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 904 1094 938 1136
2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1094 1635 1136 1697
3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1635 2601 1697 2700
4 Masa de cel puțin 44 tone 1635 2601 1697 2700
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(6) în cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinație de autovehicule prevăzută la art. 470 alin. (6) din L 227/2015. taxa asupra 
mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor (potrivit art. 470 alin. (7)):

Masa totală maximă autorizată

a) Până la I 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

Niveluri aprobate pt anul 2020
- lei -

Art. 470 alin. (7) din Legea nr. 227/2015

9
36
55
68

Niveluri stabilite de Consiliul Local pt anul 2021 
- lei -

Art. 470 alin. (7) din Legea nr. 227/2015

9
37
57
71

Mijloace de transport pe apă

(7) în cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor (potrivit art. 470 alin. (8)):

Niveluri aprobate pt anul 2020
- lei -

Art. 470 alin. (8) din Legea nr. 227/2015

Niveluri stabilite de Consiliul Local pt anul 2021 
- lei -

Art. 470 alin. (8) din Legea nr. 227/2015

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal 22 23
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 60 62
3. Bărci cu motor 223 231
4. Nave de sport și agrement*) 1186 1231
5. Scutere de apă 223 231
6. Remorchere și împingătoare: X X

a) până la 500 CP inclusiv 592 614
b) peste 500 CP și până la 2.000 CP inclusiv 963 1000
c) peste 2.000 CP și până la 4.000 CP inclusiv 1482 1538
d) peste 4.000 CP 2371 2461
7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracțiune din acesta 192 199
8. Ceamuri. șlepuri și barje fluviale: X X

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 de tone inclusiv 192 199
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 de tone și până la 3.000 de tone inclusiv 297 308
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 de tone 520 540

Note:
Declararea și datorarea impozitului pe mijloacele de transport se face potrivit prevederilor art 471 din Legea nr. 227 / 2015 privind Codul Fiscal. 
Plata impozitului pe mijloacele de transport se face potrivit prevederilor art 472 din Legea nr. 227 / 2015 privind Codul Fiscal.

CAPITOLUL IV 

art 7 Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor

8



l axa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor
Niveluri prevăzute de L 227/2015 
-indexate cu rata inflației de 3,8 %-

Niveluri aprobate pt anul 2020
- lei -

Niveluri stabilite de Consiliul Local pt anul 2021
- lei -

Art 474 alin. (1 )Taxa pentru eliberarea certificatului 
de urbanism în mediul urban

X X

Suprafața pentru care se obține certificatul de 
urbanism

a) până la 150 nr inclusiv 5-6 5 5
b) între 151 și 250 nr inclusiv 6-7 6 6
c) intre 251 și 500 nr inclusiv 7-9 8 8
d) între 501 și 750 m2 inclusiv 9-13 10 10
e) între 751 și 1.000 nr inclusiv 13- 16 13 13
f) peste 1.000 nr 16 -*• 0.01 Iei/m2 pentru fiecare m2 care depășește 1.000 m2 15 + 0,01 lei/m2 pentru flecare nr care depășește 1.000 nr 16 + 0,01 lei/m2 pentru fiecare nr care depășește 1.000 nr

Art 474 alin. (4) Taxa pentru avizarea certificatului 
de urbanism de către comisia de urbanism și 
amenajarea teritoriului, de către primari sau de 
structurile de specialitate din cadrul consiliului 
județean se stabilește de consiliul local în sumă de 
până la 15 lei, inclusiv.

0- 17 14 lei 15

474 alin. (5) Taxa pentru eliberarea unei autorizații 
de construire pentru o clădire rezidențială sau clădire- 
anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcții

0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor 
de construcții

0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții

Art. 474 alin. (6) Taxa pentru eliberarea autorizației 
de construire pentru alte construcții decât cele 
menționate la art 474 alin. (5) este egală cu 1% din 
valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, 
inclusiv valoarea instalațiilor aferente.

1,0% din valoarea autorizată a lucrărilor 
de construcții

1,0% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții 1,0% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții

Art 474 alin. (8) Taxa pentru prelungirea unei 
autorizații de construire este egală cu 30% din 
cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a 
autorizației inițiale.

30% din cuantumul taxei pentru 
eliberarea certificatului sau a autorizației 

inițiale

30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a 
autorizației inițiale

30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a 
autorizației inițiale

Art 474 alin. (9) Taxa pentru eliberarea autorizației 
de desființare, totală sau parțială, a unei construcții 
este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită 
pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă 
părții desființate

0,1% din valoarea impozabilă stabilită 
pentru determinarea impozitului pe cădiri, 
aferentă părții desființate

0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului 
pe cădiri, aferentă părții desființate

0.1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului 
pe cădiri, aferentă părții desființate

474 alin.(10) Taxa pentru eliberarea autorizației de 
foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare și 
prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor 
geotehnice și a studiilor privind ridicările

0-17 7 lei pentru fiecare m2 afectat 7 lei pentru fiecare m2 afectat

topografice, sondele de gaze, petrol și alte excavări se 
datorează de către titularii drepturilor de prospecțiune 
și explorare și se calculează prin înmulțirea 
numărului de metri pătrați de teren ce vor fi efectiv 
afectați la suprafața solului de foraje și excavări cu o 
valoare cuprinsă între 0 și 15 lei.

Art 474 alin. (12) Taxa pentru eliberarea autorizației 3,0% din valoarea autorizată a lucrărilor 3,0% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier 3,0% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier 
necesare pentru lucrările de organizare de șantier în de organizare de șantier 
vederea realizării unei construcții, care nu sunt
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incluse în altă autorizație de construire, este egală cu 
3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare 
de șantier.

Art 474 alin. (13) Taxa pentru eliberarea autorizației 2.0% din valoarea autorizată a lucrărilor 
de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote de construcții 
ori campinguri este egală cu 2% din valoarea 
autorizată a lucrărilor de construcție.

Art 474 alin. (14) laxa pentru autorizarea amplasării 0 - 8
de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de 
expunere, corpuri și panouri de afișaj. firme și 
reclame situate pe căile și în spațiile publice este de 
până la 8 lei. inclusiv, pentru fiecare metru pătrat de 
suprafață ocupată de construcție.
Art 474 alin. (15) Taxa pentru eliberarea unei 
autorizații privind lucrările de racorduri și 
branșamente la rețele publice de apă. canalizare, 
gaze, termice, energie electrică, telefonie și 
televiziune prin cablu se stabilește de consiliul local 
și este de până la 13 lei. inclusiv, pentru fiecare 
racord.

Art 474 alin (16) Taxa pentru eliberarea certificatului 
de nomenclatură stradală și adresă se stabilește de 
către consiliile locale în sumă de până la 9 Iei, 
inclusiv.

Art 475 alin. (1) Taxa pentru eliberarea autorizațiilor 
sanitare de funcționare se stabilește de consiliul local 
și este de până la 20 lei, inclusiv.

Art 475 alin. (2) Taxele pentru eliberarea atestatului 
de producător din sectorul agricol, se stabilesc de 
către consiliile locale și sunt de până la 80 lei, 
inclusiv.

Art 475 alin. (2)Taxa pentru eliberarea carnetului de 
comercializare a produselor din sectorul agricol se 
stabilesc de către consiliile locale și sunt de până la 
80 lei, inclusiv.
Art 475 alin. (3) Persoanele a căror activitate este 
înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932
- Alte activități recreative și distractive, potrivit 
Clasificării activităților din economia națională - 
CAEN, actualizată prin Ordinul președintelui 
Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 
privind actualizarea Clasificării activităților din 
economia națională - CAEN, datorează bugetului 
local al comunei, orașului sau municipiului, după caz, 
în a cărui rază administrativ-teritorială se desfășoară 
activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a 
autorizației privind desfășurarea acestor activități, în 
funcție de suprafața aferentă activităților respective, 
în sumă de:

a) până la 4.000 lei, pentru o suprafață de până 
la 500 mp, inclusiv;

Art 475 alin. (3) Persoanele a căror activitate este 
înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932

0-15

0-9

0-22

0-88

0-88

0-4401

0 - 8802



2.0% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții 2.0% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții

7 lei pentru fiecare nr de suprafață ocupată de construcție 7 lei pentru fiecare nr de suprafață ocupată de construcție

10 lei pentru fiecare racord

5 lei

10 lei pentru fiecare racord

15 lei

53 lei

53 lei

16

55

55

- construcții provizorii 53 lei / an
- structuri de vânzare cu suprafețe

- de până la 50 mp: -106 lei;
- între 50 mp și 100 mp; - 212 lei;
- între 100 mp și 200 mp: - 318 lei;

- peste 200 mp și mai mică sau egală cu 500 mp: - 424 lei.

- construcții provizorii 55 lei / an
- structuri de vânzare cu suprafețe

- de până la 50 mp: -110 lei;
- între 50 mp și 100 mp: - 220 lei;
- între 100 mp și 200 mp: - 330 lei;

- peste 200 mp și mai mică sau egală cu 500 mp: - 440 lei.

- mai mare de 500 mp - 477 lei
- mai marc de 500 mp - 495 lei
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- Alte activități recreative și distractive, potrivit 
( ki-ilicârn activităților din economia națională - 
CAEN. actualizată prin Ordinul președintelui 
Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 
privind actualizarea (. lasilicăi u activităților din 
economia națională - CAEN. datorează bugetului 
local al comunei, orașului sau municipiului, după caz. 
in a cărui rază administrativ-teritorială se desfășoară 
activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a 
autorizației privind desfășurarea acestor activități. în 
funcție de suprafața aferentă activităților respective, 
în sumă de:

b) până la 8.000 lei. pentru o suprafață mai 
mare de 500 mp.

Taxa timbru de arhitectură Legea nr. 121/2002 și Ordinul nr
2348/1883/2005

0.05% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții 0,05% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții

CAPITOLUL V

Art. 8 Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate

Calculul taxei pentru serviciile de reclamă și publicitate se face potrivit art 477 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Tip Cota aprobată pentru anul 2020
Art. 477 alin (5) din Legea nr. 227/2015

Cota stabilită de Consiliul Local pt anul 2021 
Art. 477 alin (5) din Legea nr. 227/2015

Cota pentru stabilirea taxei pentru servicii de 
reclamă și publicitate 3% 3%

Art. 9 Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate

Calculul taxei pentru afișaj in scop de reclamă și publicitate se face potrivit art 478 din Legea nr. 227/2015 privind Codulfiscal.

Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate: Niveluri aprobate pt anul 2020
- lei/m2 sau fracțiune de m2 - 

art.478 alin.(2) din Legea nr. 227/2015

Niveluri stabilite de Consiliul Local pt anul 2021
- lei/m2 sau fracțiune de m2 - 

art.478 alin.(2) din Legea nr. 227/2015

Niveluri din L 227/2015
Art. 478 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 

-indexate cu rata inflației de 3.8%-

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

25 26 0-34

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

19 20 0-25

CAPITOLUL VI
Art. 10 IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Tip Cota aprobată pentru anul 2020
art. 481 alin.(2) din Legea nr. 227/2015

Cota stabilită de Consiliul Local pt anul 2021
art. 481 alin.(2) din Legea nr. 227/2015
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a. Cota pentru spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, concert fii armonic sau altă manifestare muzicală, 
prezentarea unui film Ia cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau 
internațională

2%

b. Cota pentru stabilirea impozitului pe spectacol în cazul oricărei altei manifestări 
artistice decât cele enumerate la lit. a) 5%

Calculul impozitului pe spectacole se face potrivit art 481 din Legea nr. 227 2015 privind Codul fiscal.

CAPITOLUL VII

art 11 TAXE SPECIALE (potrivit art 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal)

(1) Taxele speciale pentru funcționarea Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor;

Nr 
crt

Taxa specială
Niveluri aprobate 

pt anul 2020 
-lei-

Niveluri stabilite de 
Consiliul Local pt 

anul 2021 
-lei-

1 Taxa specială pentru acte de identitate ( C.I. și C.I.P.) 14 14
2 Taxa contravaloare C.I. 7 7
3 Taxa C.I.P. 1 1
4 Taxa pentru viza de reședință 10 10
5 Taxa pentru căsătorie (sâmbăta sau duminica) 58 58
6 l axa pentru schimbare numelui pe cale administrativă 58 58
7 Taxa pentru transcieri certificate naștere sau căsătorie 58 58
8 Taxa pentru eliberare dovezi căsătorie pentru străinătate 58 58
9 Taxa pentru eliberarea certificatelor de naștrere,căsătorie la cerere ( prima eliberare, furt, pierdere, deteriorare) 16 16
10 Taxa pentru eliberarea certificatului de deces în urma pierderii, furtului, deteriorării 16 16
11 Taxa furnizare date din Registrul Național de Evidență a Persoanelor 1 leu/persoana 1 leu/persoana
12 Taxa urgență furnizare date din Registrul Național de Evidență a Persoanelor 16 16
13 Taxa soluționare cerere depusă 10 10
*Se exceptează de la plata taxelor pentru actele de identitate persoanele prevăzute la art. 40 din OUG nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de 

identitate ale cetățenilor români.

(2) Taxa specială pentru funcționarea serviciului de voluntariat pt. situații de urgență

Nr 
crt

Taxa specială Nivel aprobat pt anul 2020 
-lei/an/familie-

Nivel stabilit de Consiliul Local pt anul 2021 
-lei/an/familie-

1 Taxa pentru situații de urgență 13 13
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CAPITOLUL VIII

Art. 12 ALTE TAXE LOCALE (potrivit art 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal)

(I) TAXE PENTRU OCUPAREA TEMPORARĂ A DOMENIULUI PUBL1C/COMERȚ STRADAL Șl ALTE ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE PE DOMENIUL PUBLIC (potrivit art.486 alin. (1) din Legea nr. 227/2015):

Nr. 
crt.

Specificație Niveluri aprobate pt anul 2(120 Niveluri stabilite de Consiliul Local pt anul 2021

Venituri din ocuparea temporară a domeniului public X X

1. Taxă zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice X X

1.1. Pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului stradal 2 lei/mp/zi 2 lei/mp/zi
1.2. Pentru expunerea promoțională/depozitare pe locurile publice de materiale/produse 

necesare desfășurări activității de comerț (standuri publicitare).
0,2 lei/mp/zi 0,2 lei/mp/zi

1.3. Pentru comercializerea de produse specifice pe obiecte de mobilier stradal de tipul: 
dozatoare, vitrine frigorifice, autovehicule, de tip comercial, precum și aparate 
standardizate, cu excepția rulotelor de orice tip.

2,0 lei/mp/zi 2,0 lei/mp/zi

1.4. Pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului stradal la sărbători religioase și 
sărbători populare sau alte manifestări culturale

2,0 lei/mp/zi 2,0 lei/mp/zi

1.5. Pentru comercializarea de produse agricole de către deținătorii de certificate producător 
sau de către persoane juridice autorizate pe o perioadă de maxim 4 luni

1,5 lei/mp/zi 1,5 lei/mp/zi

1.6. Pentru utilizarea temporară a locurilor publice la manifestări promoționale pentru o 
perioadă ce nu depășește 30 zile

1,5 lei/mp/zi 1,5 lei/mp/zi

1.7. Pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comercializării la festivaluri, târguri și la 
zilele orașului „ZILELE HUEDINULUI “

5,0 lei/mp/zi 5,0 lei/mp/zi

1.8. Pentru depozitarea abuzivă (fără acordul primăriei) pe domeniul public și privat al 
orașului Huedin de material lemnos și alte materiale

4,0 lei/mp/zi 4,0 lei/mp/zi

1.9. Pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului stradal la evenimente 
promoționale. sportive și culturale ( inclusiv parcuri distractive, spectacole de circ, etc) 
pentru o perioadă ce nu depășește 30 zile

1,0 lei/mp/zi 1,0 lei/mp/zi

1.10 Pentru efectuarea de comerț stradal 14 lei/ zi 15 lei/ zi

Niveluri aprobate pt anul
2020

Niveluri stabilite de 
Consiliul Local pt anul

Niveluri din L 227/2015 
-indexate cu rata inflației de 3,8 %-
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2021
2 Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale 

administrativă
530 550 Art. 486 alin. (4) din Legea nr. 227/2015

550 lei

3 Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri 
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de 
consiliile locale

31 32 Art. 486 alin. (5) din Legea nr. 227/2015
0-34 lei

CAPITOLUL IX

Art. 13 SANCȚIUNI (potrivit art 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal)

Art. 493 alin. (3)

Art. 493 alin. (4)

Sancțiuni - niveluri aprobate pentru anul 2020 cf art. 493 din Legea nr. 227/2015

Limitele minime și maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice

Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 74 lei la 296 lei, iar cele de la lit. b), cu amendă de la 296 lei la 737 lei
încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și 
se sancționează cu amendă de la 344 lei la 1.673 lei.

Art. 493 alin. (5)
Limitele minime și maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice

In cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%. respectiv:
- contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă dc la 297 lei la 1.183 lei, iar cele de la lit. b), cu amendă de la 1.183 lei la 2.951 lei.
- încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție 
și se sancționează cu amendă de la 1.378 lei la 6.691 lei.

Art. 493 alin. (4A1) Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie 
contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 la 2.500 lei.

Art. 493 alin. (3)

Art. 493 alin. (4)

Art. 493 alin. (5)

Sancțiuni - niveluri stabilite de Consiliul Local pentru anul 2021 cf art. 493 din Legea nr. 227/2015

Limitele minime și maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice

Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 77 lei la 307 lei, iar cele de la lit. b), cu amendă de la 307 lei la 765 lei

încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și 
se sancționează cu amendă de la 357 lei la 1.737 Ici.

Limitele minime și maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice

In cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%, respectiv:
- contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 308 lei la 1.228 lei, iar cele de la lit. b), cu amendă de la 1.228 lei la 3.063 lei.
- încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor dc intrare la spectacole constituie contravenție 
și se sancționează cu amendă de la 1.430 lei la 6.945 Ici.

Art. 493 alin. (4A1) Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor prevăzute la aii. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie 
contravenție și se sancționează cu amendă dc la 500 la 2.500 lei.

Contravențiilor prevăzide în prezentul capitol li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2.-2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin 
Leșeiinr. 180 2002, cu modificările și completările ulterioare.
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CAPITOLUL X

Art. 14 BONIFICAȚII

Având în vedere că pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, teren și 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 bonificație de până la 10% inclusiv, stabilită prin hotărâre a consiliului local ( conform art. 462 alin (2), art. 467 
alin. (2) și art. 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), s-a aprobat menținerea valorilor stabilite pentru anul 2020. astfel:

CAPITOLUL XI

Prevederi din Legea nr. 227/2015 
privind limitele bonificației, care se 
pot acorda:

Bonificația aprobată pentru anul 2020 Bonificația stabilită de Consiliul Local pentru anul 2021

în cazul impozitului pe clădiri datorat de 
către contribuabili (art. 462 alin. (2)):

persoane fizice: 0 - 10 % 10% 10 %
persoane juridice: 0 - 10 % 5% 5 %

în cazul impozitului pe teren datorat de 
către contribuabili (art. 467 alin. (2)):

persoane fizice: 0 - 10 % 10% 10 %
persoane juridice: 0 - 10 % 5% 5 %

In cazul impozitului pe mijloacele de 
transport datorat de către contribuabili 
(art. 472 alin. (2)):

persoane fizice: 0 - 10 % 10% 10 %
persoane juridice: 0 - 10 % 5% 5%

Art. 15 ANULAREA CREANȚELOR RESTANTE

Pentru persoanele fizice și pentru persoanele juridice se stabilește anularea creanțelor fiscale restante și a accesoriilor aferente acestora (totalul creanțelor), 
aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2021, în sume mai mici de 20 Iei, potrivit art. 266 aliniatele (5), (6) și (7) Legii nr. 207 /2015 privind Codul de procedură fiscală, 
cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL XII

Art. 16 Publicarea listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, potrivit prevederilor art 162 din Legea nr 207/2015, privind Codul de procedură fiscală

Plafonul minim al creanțelor fiscale pentru care organul fiscal local are obligația de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor persoane fizice și juridice care înregistrează obligații 
fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, după cum urmează:

Niveluri aprobate pt anul 2020 Niveluri stabilite de Consiliul Local pt anul 2021
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CAPITOLUL XIII

lei lei
în cazul persoanelor juridice 5000 5000

Art. 17 SCUTIRI ACORDATE DE CONSILIUL LOCAL
în baza prevederilor art. 456, alin. (2), lit. j) și ale art. 464, alin. (2), lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, luptătorii pentru victoria Revoluției din 

decembrie 1989. Consiliul local poate acorda scutirea sau reducerea impozitului pentru:
-clădirea folosită ca domiciliu și/sau alte clădiri, aflate în proprietatea sau coproprietatea acestora;
-terenurile aferente clădirii de domiciliu și/sau alte terenuri, aflate în proprietatea sau coproprietatea acestora.

în anul 2020, luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 au beneficiat de scutire de la plata impozitului pentru clădirea de domiciliu și 
terenul aferent, în temeiul HCL 132 /20.12.2016.

Pentru anul 2021, Consiliul Local stabilește menținerea scutirii impozitului pentru clădirea de domiciliu și terenul aferent, aflate în proprietatea sau 
coproprietatea luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989 ( cf. HCL 132 /20.12.2016).

CAPITOLUL XIV

Art. 18 TAXE JUDICIARE DE TIMBRU sunt cele prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu 
completările și modificările ulterioare.

Extras din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru: .Art. 50. - (1) Nivelul taxelor Judiciare de timbru prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se actualizează anual cu indicele ratei inflației, 
prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice și a Ministerului Justiției. :"
') Extras din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal: .Art. 494. - (10) Constituie venit la bugetul local sumele provenite din:

b) taxele judiciare de timbru și alte taxe de timbru prevăzute de lege: 

(11) Sumele prevăzute la alin. (10) lit. b) ... se ajustează pentru a reflecta rata inflației în conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. ”
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Anexa nr. 2 la PH nr*r?5s... /£*£.. £.3..-.. / 2020

CENTRALIZATOR
TARIFE LOCALE PENTRU ANUL 2021

Art.l PENTRl SPAȚIILE CT ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT CEA DE DE LOCI INȚE DIN FON Dl L LOCATIV DE STAT DIN ADMINISTRAREA PRIMĂRIEI ORAȘl UI Hl'EDIN:

Nr. 

crt. Activitatea de bază care se desfășoară în spațiul respectiv

Zona de atracție - Comercială

Tarif - lei/mp/lună - Zona A Tarif - lei/mp/lună - Zona B

Niveluri aprobate pt. 
anul 2020

Niveluri 
aprobate pt. 
anul 2021

Niveluri aprobate pt. 
anul 2020

Niveluri 
aprobate pt. anul 
2021

1 Unități comerciale cu profil alimentar, cofetării, aprozare, cantine 
restaurante, florării, bufet-expres, rotiserii, activități de înfrumusețare 
(coafură, pedichiură) etc.

13 13 13 13

2 Unități comerciale cu profil Librării, papetării, farmacii. 8.5 8.5 8.5 8.5
3 Unități comerciale cu profil metalo-cimice, textile, încălțăminte, 

mobilă, electrice, electronice, consignație
15 15 11.5 11.5

4 Bănci, cooperative de credit, activități loterie, case de pariuri etc 18 18 13 13
5 Unități de profil poștă, agenții de turism, agenții de voaiaj și 

spectacole, societăți de asigurări, asociații, C.A.R.
18 18 13 13

6 Activități de producție și prestări servicii 9,5 9,5 7,5 7,5
7 Cabinete medicale private 8 8 8 8
8 Alte activități comerciale: magazine Lux, buticuri, săli de biliard 18 18 13 13
9 Depozite, magazii, ce deservesc activitatea de la punctul 3 si birouri, 

agenți economici privați
6 6 5 5

10 Activități social culturale, dispensare, biblioteci, muzee, difuzarea 
presei, galerii de artă, birouri (ITM, Camera Agricolă, etc)

6 6 6 6

11 Sedii de partide politice sau diverse forme dc organizare a activităților 
cu caracter politic și activități educative, cultural-sportive

3 3 3 3

12 Depozite, magazii, spații adiacente, curți ce deservesc activități de la 
punctul 1,2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11.

6 6 6 6

13 Imobile (terenuri, clădiri) cu destinația de depozite (tarif aprobat prin
HCL nr 119/31.07.2014)

0,3 0,3 0,3 0,3
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Art. 2 Tariful pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință situate în incinta Casei de Cultură Huedin
N
r.

Tariful aprobat prin HCL nr. 27 din 27.04.2012 Tarif - lei/mp/luna - Zona A

J________________________ _______________ Nivel aprobat pt anul 2020 Nivel aprobat pt anul 2021
I

1 Tariful pentru inchirierea spatiilor situate in incinta Casei 
de Cultura Huedin, care se inchiriaza pe o perioada 
îndelungată

8 8

Art. 3 Tariful pentruspațiile cu altă destinație decât cea de locuință situate în incinta sălii de sport din cadrul Școlii din P-ța Republicii nr. 42-48 
Huedin

Tariful aprobat prin HCL nr. 111 din 30.08.2013 Tarif - lei/luna

Aprobat pt anul 2020 Aprobat pt anul 2021

1 Tariful pentru inchirierea spațiului in suprafața de 79.80 
mp situat in incinta sălii de sport din cadrul Scolii din P-ta 
Republicii nr. 42-48 Huedin

450 450

teren domeniuArt. 4 Tarife
Nr. TEREN DOMENIU PUBLIC Tarif - lei/mp/zi Tarif - lei/mp/zi
crt. Niveluri aprobate pt. anul 2020 Niveluri aprobate pt. anul 

2021
1 Teren domeniu public destinat unor construcții fixe 0,3 0,3
2 Teren domeniu public destinat unor construcții demontabile sezoniere 1 1
3 Teren domeniu public destinat amplasării de terase comerciale cu 

perioada mai mică de un an
0,5 0,5

3.1. Teren domeniu public destinat amplasării de terese comerciale 0.35 0.35
4 Teren domeniu public destinat amplasării unor aparate demontabile 

sezoniere pentru activități distractive sezoniere
1.5 1.5

Nr. TEREN DOMENIU PUBLIC Tarif - lei/mp/an
crt. Nivel aprobat pt. anul 2020 Nivel aprobat pt. anul 2021
1 Teren domeniu public destinat amplasării de garaje, magazii, 

amenajarea de parcări auto
7 7
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Art. 5 tarife percepute ÎN PARCĂRILE PUBLICE DIN ORAȘUL HUEDIN

(1) Tarife parcări de reședință și de utilitate publică

Tip parcare Perioada taxată

______________________
Intervalul de taxare Niveluri aprobate pt 

anul 2020
Niveluri aprobate 
pt anul 2021

Parcare de 
reședință cu contract 
de închiriere PF și PJ

Luni - vineri
Orele 16.00-08.00
Sâmbătă ora 08.00 - Luni ora
08.00

1 an 100 lei 100 Iei

Parcare de 
utilitate publică

Luni - Vineri
Orele 08.00 - 20.00

0-30 minute 0,5 lei 0,5 lei

31 -60 minute 1 leu 1 leu

1.01-1.30 ore 1.5 lei 1,5 Iei

1.31-2 ore 2 lei 2 lei

2.01-2.30 ore 2,5 lei 2,5 Iei

2.31-3 ore 3 lei 3 lei

3.01-3.30 ore 3.5 lei 3,5 lei

3.31-4 ore 4 lei 4 lei

4.01-4.30 ore 4,5 lei 4,5 Iei

toată ziua 5 lei 5 lei

Abonament de 
parcare utilitate 
publică pentru 
persoane fizice

1 an 1 an 200 lei 200 lei

Abonament de 
parcare utilitate 
publică pentru 
persoane juridice

1 an 1 an 300 lei 300 Iei
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(2) Tarife PARCĂRI de utilitate publică cu bariera „P-ta Republicii, nr. 39-42” din OraȘul Huedin

Tip parcare Perioada taxată Intervalul de taxare Niveluri 
aprobate pt 
anul 2020

Niveluri 
aprobate pt 
anul 2021

Parcare de utilitate publică 
din „P-ta Republicii, nr. 
39-42”

Luni - Vineri
Orele 08.00 - 20.00

0-30 minute 1 1

31-60 minute 2 2
1.01-2 ore 3 3

2.01-3 ore 4 4
3.01-5 ore 5 5

5.01-8 ore 6 6
8.01-12 ore 7 7
12.01-24 ore 10 10

Abonament de parcare 
utilitate publică pentru 
persoane fizice (card)

1 an 1 an 200 lei 200 lei

Abonament de parcare 
utilitate publică pentru 
persoane juridice (card)

1 an 1 an 300 lei 300 lei

(3) Alte tarife percepute la Parcarea de utilitate publică din „P-Ța Republicii, NR. 39-42”

Denumire tarif Niveluri aprobate pt anul 2020 Niveluri aprobate pt anul 2021

Tarif distrugere bariere 1000 lei 1000 lei

Tarif pierdere card 50 lei 50 lei

Tarif pierdere tichet 50 lei 50 lei
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Art. 6 TARIFE PERCEPUTE LA ADMINISTRAȚIA PIEȚEI Șl OBORULUI
1 Nr

crt
Denumire tarife Niveluri aprobate 

pt. anul 2020
Niveluri aprobate 
pt. anul 2021

A.Tarife la Administrația Pieței
1 pentru locuri rezervate cu contract pe amplasamentul din str. B.N.Antal 3 lei/mp/zi 3 lei/mp/zi
2 pentru vânzarea mărfurilor industriale fără contract pe str. B.N.Antal 70 lei/zi 70 lei/zi
3 pentru vânzarea legumelor și fructelor de pe mesele din incinta pieței agroalimentare 2 lei/zi 2 lei/zi
4 pentru rezervarea meselor în incinta pieței agroalimentare în funcția de amplasamentul 

mesei. Rândul 1
60 lei/an 60 lei/an

5 pentru rezervarea meselor în incinta pieței agroalimentară în funcția de amplasamentul 
mesei.Rândul 2

10 lei/an 10 lei/an

6 pentru rezervarea meselor în incinta pieței agroalimentară cu contract 1,5 lei/zi/masă 1,5 lei/zi/masă
7 pentru închirierea cântarelor 10 lei/zi/cântar 10 lei/zi/cântar
8 pentru vânzarea legumelor și fructelor din auto 4 lei/mp/zi 4 lei/mp/zi
9 pentru vânzarea obiectelor de ocazie 2 lei/mp/zi 2 lei/mp/zi
10 pentru vânzarea cerealelor din sac 2 leu/sac 2 leu/sac
11 pentru vânzarea cerealelor din auto 7 lei/mp/zi 7 lei/mp/zi

B. Pentru vânzarea animalelor la oborul de animale, se percep următoarele taxe:
1 purcei 7 lei/cap 7 lei/cap
2 porci 12 lei/cap 12 lei/cap
3 tineret bovin 12 lei/cap 12 lei/cap
4 vaci 22 lei/cap 22 lei/cap
5 mânji 12 lei/cap 12 lei/cap
6 cabaline 22 lei/cap 22 lei/cap
7 ovine și caprine 12 lei/cap 12 lei/cap
8 Pt locuri rezervate cu contract la solicitare: 1,5 lei/mp/zi 1,5 lei/mp/zi

- cu tracțiune hipo (căruță) 15 lei + marfa 15 lei + marfă
- cu auto până la 3,5 tone 25 lei + marfa 25 lei + marfă
- cu auto peste 3,5 tone 100 lei + marfa 100 lei + marfă
C.Pentru închirierea construcțiilor și terenului din cadrul pieței agroalimentare

1 pentru închirierea construcțiilor din cadrul pieței agroalimentare, care aparțin Primăriei 
orașului Huedin

0,10 lei/mp/zi 0,10 lei/mp/zi

2 pentru închirierea terenului aferent construcțiilor aparținând persoanelor juridice și 
persoanelor fizice din cadrul Pieței Agroalimentare

0,10 lei/mp/zi 0,10 lei/mp/zi

3 Pentru accesul cu mijloace auto în cadrul Pieței Agroalimentare, inclusiv pe str. B. N. 
Antal în zilele cu piață organizată

5 lei / mijloc de 
transport

5 lei / mijloc de 
transport
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Art. 7 TARIFE HALA AGROALIMENTARĂ
Tarife aprobate pt. 2020 Tarife aprobate pt. 2021

1. SECTOR AGROALIMENTAR
- cu caracter permanent în închirierea meselor de legume fructe 2 lei/zi - 1 ml. din masă 

(60 lei/lună = 720 lei/an )
2 lei/zi - 1 ml. din masă 
(60 lei/lună = 720 lei/an )

4 lei/zi - 2 ml. din masă 
(120 lei/lună = 1440 lei/an )

4 lei/zi - 2 ml. din masă 
(120 lei/lună = 1440 lei/an)

- cu caracter ocazional, b forfetare 7 lei/zi - 1 ml. din masă 7 lei/zi - 1 ml. din masă
15 lei/zi - 2 ml. toată masă 15 lei/zi - 2 ml. toată masă

2.SPAȚII FRIGORIFICE DOTATE DE PRIMĂRIE - 3 spații - 93 mp
- pentru producători agricoli individuali cu abonament (contract) 150 lei ml. vitrina/lună 150 lei ml. vitrina/lună
- pentru producătorii agricoli individuali pe zi 25 lei/ml, b forfetare/zi 25 lei/ml/zi, b forfetare/zi
3.SPAȚII DIVERSE
-până la 6 mese 10 lei - 1 ml. masă 10 lei - 1 ml. masă

15 lei - 2 ml. masă 15 lei — 2 ml. masă
4.SPAȚII DE ÎNCHIRIAT PENTRU SOCIETĂȚI COMERCIALE 90mp

la licitație 2 lei / mp / zi 2 lei / mp / zi
5.SECTOR FLORI
-cu caracter permanent 2 lei/zi - 1 ml. din masă 

(60 lei/lună = 720 lei/an )
2 lei/zi - 1 ml. din masă 
(60 lei/lună = 720 lei/an )

5 lei/zi - 2 ml. din masă 
(120 lei/lună = 1440 lei/an )

5 lei/zi - 2 ml. din masă 
(120 lei/lună = 1440 lei/an )

-cu caracter ocazional, b forfetare 10 lei/zi - 1 ml. din masă 10 lei/zi -1 ml. din masă
15 lei/zi - 2 ml. toată masă 15 lei/zi - 2 ml. toată masă

Art. 8 ALTE TARIFE

Denumire tarif Niveluri aprobate 
pentru anul 2020

Niveluri aprobate 
pentru anul 2021

1 .Tarif pentru plăcuțe pentru toate tipurile de mijloace lente (utilaje agricole 
și forestiere, mopede, scutere, atelaje cu tracțiune animală )

- utilaje agricole și forestiere = 35 lei
- mopede, scutere = 30 lei
-remorci destinate mijloacelor lente 
= 35 lei
- atelaje cu tracțiune animală = 35 lei

- utilaje agricole și forestiere = 35 lei
- mopede, scutere = 30 lei
-remorci destinate mijloacelor lente = 35
Iei
- atelaje cu tracțiune animală = 35 Iei

2.închirieri mijloace transport aflate în proprietatea Orașului Huedin: X X

- pt. autospeciala IFA Pompieri 110 lei/oră, respectiv 5 lei / km 110 lei / oră, respectiv 5 lei / km
- pt. autobasculanta RABA 6 lei / km 6 lei / km
- pt. Autoutilitară MERCEDES 3.5 lei/km 3.5 lei/km
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3.Tarif pentru lucrări cadastrale de remăsurare la cerere, a unor parcele 
pentru care au fost întocmite deja titluri de proprietate, sau procese verbale de 
punere în posesie

X X

între: 0 - 10 ari 50 lei 50 lei
peste 10 ari pentru fiecare multiplu de 1 ar 1 leu 1 leu

4.Tarife cimitir X X

Loc de veci cimitir nou 500 lei 500 lei
Capelă 100 lei 100 lei

50 iei pt beneficiari ajutor social 50 lei pt beneficiari ajutor social
5.Tarife sală nunți Huedin X X

Nunți 2500 lei/3 zile 2500 lei/3 zile
Alte activități 500 lei/1 zi 500 lei/1 zi

6.Tarife casa de cultură Cetatea Veche X X
Nunți 100 lei / eveniment 100 lei / eveniment
Alte activități 50 lei / zi 50 lei / zi

7.Tarife casa de cultură Bicalatu X X
Nunți 200 lei / eveniment 200 lei / eveniment
Alte activități 100 lei / zi 100 lei/zi

8.Tarif pentru utilizarea Sălii mari a primăriei X X
Tarif /eveniment 100 lei 100 lei

9.Tarife sala de sport din P-ța Republicii nr 42-48 X X

- competiții sportive școlare gratuit gratuit
-jocuri sportive adulți (fotbal, volei, baschet, handbal) 60 lei / oră 60 lei / oră
-Tenis de câmp adulți 50 lei / oră 50 lei / oră
-Tenis de masă adulți 15 lei / oră 15 lei / oră
- Activități sportive de gimnastică aerobică 20 lei / oră 20 lei / oră
- Activități sportive extrașcolare 50% reducere din tariful adulți 50% reducere din tariful adulți

11 .Tarif aviz consiliul local 15 lei 15 lei
12.Tarif adeverință intravilan-extravilan 15 lei 15 lei
13.Tarif certificat de edificare a existenței construcțiilor 15 lei 15 lei
14. Tarif teren sintetic X X
- luni - duminică între orele 8-23 50 lei/oră 50 lei/oră
- luni - duminică de la aprinderea nocturnei 80 lei/oră 80 lei/oră
15. Tarif consultare documente arhivistice 10 lei 10 lei
16. Tarif copie xerox documente arhivistice 2 lei/pagina A4 2 lei/pagina A4

4 lei/pagina A3 4 lei/pagina A3
17. Tarif pentru viza anuală a atestatului de producător 50 lei 50 lei
18. Tarif închiriere Parc Avram Iancu nr 39 500 lei/zi 500 lei/zi
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19.Tarife de închiriere pentru activitățile sportive baschet, fotbal, tenis de câmp în sistem organizat la sala de sport din P-ța Republicii nr 42-48
Activitate sportivă Profesor/instructor Zile din săptămână Interval orar Tarif/lună 

aprobat 2020
Tarif/lună 
aprobat 2021

Baschet Pulbere Mihai Marți 15.00-17.00 100 lei/lună 100 lei/lună

Joi 15.00-17.00

Fotbal Pavel Cosmin Marți 17.00-19.00 100 lei/lună 100 lei/lună

Vineri 16.00-18.00

Tenis de câmp Fișa Marius Luni 15.00-18.00 500 lei/lună 500 lei/lună

Miercuri 15.00-18.00

Sâmbăta 10.00-16.00

Duminica 10.00-16.00

Art. 9 Tarife percepute la Casa de Cultură a Orașului Huedin:

Activitatea
Niveluri aprobate pt anul 2020 Niveluri aprobate pt anul 2021
Taxa SALA MICĂ 
-lei/ zi-

Taxa SALA MARE 
-lei/ zi-

Taxa SALA MICĂ 
-lei/ zi-

Taxa SALA MARE 
-lei/ zi-

1 .Activități culturale și activități cu 
caracter comercial pentru toate entitățile 
(școli, biserici, ONG-uri, instituții culturale, 
societăți comerciale,etc) eveniment+ o 
repetiție

200 lei 300 lei 200 lei 300 lei

2. Repetiție pentru Activități culturale și 
activități cu caracter comercial pentru 
toate entitățile

100 lei 100 lei

3. Evenimente cultural artistice organizate 
de: școlile, bisericile, ONG-urile, instituțiile 
culturale, societățile comerciale din raza 
orașului Huedin fără a avea la bază un 
parteneriat încheiat

200 lei 300 lei 200 lei 300 lei

4. închiriere HOL MARE 200 lei 200 lei
5. închiriere cort mare 500 500
6. închiriere set berărie (masă + 2 bănci) 10 10
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