
R O M A N I A 
JUDETUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL BLEJESTI 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 cu rata inflației de 3,8 % 

 
Consiliul Local al comunei Blejesti , întrunit în şedinţă ordinară pe luna aprilie 2020, având în vedere: 
 - Referatul de aprobare al Primarului comunei Blejesti; 
 - Raportul Inspectorului asistent din cadrul Compartimentului Finaciar contabil Impozite si taxe ; 
             - proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Blejesti 
 - Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Blejesti; 
 - Art. 5, alin. 1, lit. a și alin. 2, art. 16 alin. 2, art. 20 alin. 1, lit.b, art. 27 , art. 30 și art. 761 alin. 2 și 3 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, în special art. 491 coroborate cu art. 495, lit. e din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare, 

           -Art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal;  
            - adresa Prefecturii nr. II/ 9839 din 19 septembrie 2019, inregistrata la Primaria comunei Blejesti sub nr. 6621  
  - prevederile art.84, art.129 alin.(1) și alin.(4) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

 În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

H O T Ă R Ă S T E: 
 Art.1. Pentru anul fiscal 2021, impozitele și taxele locale, care constau într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei 
anumite sume in lei, se indexează cu 3,8 % față de cele stabilite pentru anul 2020, prevăzute în anexa la Hotărârea Consiliului Local Blejesti  nr. 
51/19.12.2019 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale in comuna Blejesti în anul 2020. 
 Art.2. Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale indexate cu 3,8% , aplicabile în anul 2021 este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. 
 Art.3. Prevederile  prezentei  hotărâri  vor  fi  aduse  la  îndeplinire  de  Primarul  comunei Bleejsti , prin  compartimentul  de  
specialitate. 



           Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Blejesti, 
Compartimentului de Taxe și impozite, Prefectului Județului Teleorman si se aduce la cunoștință publică prin afișarea la Primărie în spațiul 
accesibil publicului, precum și pe pagina de internet www.primariablejesti.ro , în Monitorul Oficial Local. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
Chirita Mihai  

         CONTRASEMNEAZĂ 
        S E C R E T A R GENERAL , 

         Burcea Adriana 
Blejesti  
Nr. 22 din 28 aprilie 2020 
Prezenta hotarare a fost adoptata astazi 28 aprilie   2020.  

CVORUM : 13 consilieri in functie; 13 consilieri prezenti, din care : PENTRU 10 voturi ; IMPOTRIVA 2 VOTURI ; ABTINERI 1 VOT. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                R O M A N I A                     ANEXA 

     JUDETUL TELEORMAN                         la Hotărârea nr. 22  din 28.04.2020 

CONSILIUL LOCAL BLEJESTI               

 

TABLOUL 

cuprinzând impozitele şi taxele locale, aplicabile în anul 2021 

 

CAPITOLUL I. Impozitul si taxa pe cladiri 

Tipul cladirii 

Valoarea impozabila 
- lei/m2 - 

Cu instalatii de apa, canalizare, electrice 
si incalzire (conditii cumulative) 

Fara instalatii de apa, canalizare, 
electrice sau incalzire 

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

1.038 623 

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

208 182 

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

311 208 

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

130 78 



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

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

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

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

Coeficientul de corectie este 1,10 Blejesti zona A rang IV  

 

 

 

 

CAPITOLUL II. Impozitul si taxa pe teren 

(1) Nivelul impozitului/taxei pe terenurile amplasate in intravilan inregistrate in registrul agricol la categoria de folosinta 
terenuri cu constructii                                                                                                                                                                                               - lei/ha – 

738 

(2) Nivelul impozitului/taxei pe terenurile amplasate in intravilan inregistrate in registrul agricol la alte categorii de folosinta decat terenuri cu constructii 

Nr. crt. Categoria de folosință lei/ha 

1 Teren arabil 29 

2 Pasune 22 

3 Faneata 22 

4 Vie 48 

5 Livada 55 

6 Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera 29 

7 Teren cu ape 16 

8 Drumuri si cai ferate 0 

9 Teren neproductiv 0 

(3) Nivelul impozitului/taxei pe terenurile amplasate in extravilan 



Nr. crt. Categoria de folosință lei/ha 

1. Teren cu constructii 32 

2. Teren arabil 52 

3. Pasune 29 

4. Faneata 29 

5. Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 5.1 57 

5.1. Vie pana la intrarea pe rod 0 

6. Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 6.1  

6.1. Livada pana la intrarea pe rod 0 

7. Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu exceptia celui prevazut la nr. crt. 7.1 17 

7.1. Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de protectie 0 

CAPITOLUL III 
Impozitul pe mijloacele de transport 

(1) Autovehicule pentru care impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe 
de 200 cm3 sau fractiune  din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul de mai jos 

Nr. crt. Mijloace de transport cu tractiune mecanica  
Lei/200 cm3 sau fractiune din 

aceasta 

I. Vehicule inmatriculate 

1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1.600 cm3, inclusiv 8 

2. Motociclete, tricicluri si cvadricicluri cu capacitatea cilindrica de peste 1.600 cm3 9 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1.601 cm3 si 2.000 cm3 inclusiv 19 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.001 cm3 si 2.600 cm3 inclusiv 75 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.601 cm3 si 3.000 cm3 inclusiv 149 

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cm3 301 

7. Autobuze, autocare, microbuze 25 

8. Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone, inclusiv 31 

9. Tractoare inmatriculate 19 

 II. Vehicule inregistrate 

1. Vehicule cu capacitate < 4.800 cm3 3 

1.2. Vehicule cu capacitate cilindrica > 4.800 cm3 5 



2. Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata 104 lei/an 

(2)Autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone 

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa 

Impozitul (lei/an) 

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

Alte sisteme de suspensie pentru 
axele motoare 

I. doua axe 

  1. Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 13 tone 0 147 

  2. Masa de cel putin 13 tone, dar mai mica de 14 tone 147 410 

  3. Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 15 tone 410 576 

  4. Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 18 tone 576 1.305 

  5. Masa de cel putin 18 tone 576 1.305 

II. 3 axe 

  1. Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 17 tone 147 257 

  2. Masa de cel putin 17 tone, dar mai mica de 19 tone 257 528 

  3. Masa de cel putin 19 tone, dar mai mica de 21 tone 528 686 

  4. Masa de cel putin 21 tone, dar mai mica de 23 tone 686 1.058 

  5. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 1.058 1.643 

  6. Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 1.058 1.643 

  7. Masa de cel putin 26 tone 1.058 1.643 

III. 4 axe 

  1. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 686 695 

  2. Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 27 tone 695 1.086 

  3. Masa de cel putin 27 tone, dar mai mica de 29 tone 1.086 1.724 

  4. Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 1.724 2.558 

  5. Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 32 tone 1.724 2.558 

  6. Masa de cel putin 32 tone 1.724 2.558 

(3) Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 
tone 



Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa 

Impozitul (lei/an) 

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

Alte sisteme de suspensie pentru 
axele motoare 

I. 2+1 axe 

  1. Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 14 tone 0 0 

  2. Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 16 tone 0 0 

  3. Masa de cel putin 16 tone, dar mai mica de 18 tone 0 66 

  4. Masa de cel putin 18 tone, dar mai mica de 20 tone 66 153 

  5. Masa de cel putin 20 tone, dar mai mica de 22 tone 153 357 

  6. Masa de cel putin 22 tone, dar mai mica de 23 tone 357 462 

  7. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 462 834 

  8. Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 28 tone 834 1.462 

  9. Masa de cel putin 28 tone 834 1.462 

II. 2+2 axe 

  1. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 143 333 

  2. Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 333 548 

  3. Masa de cel putin 26 tone, dar mai mica de 28 tone 548 804 

  4. Masa de cel putin 28 tone, dar mai mica de 29 tone 804 972 

  5. Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 972 1.595 

  6. Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 33 tone 1.595 2.214 

  7. Masa de cel putin 33 tone, dar mai mica de 36 tone 2.214 3.361 

  8. Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 2.214 3.362 

  9. Masa de cel putin 38 tone 2.214 3.362 

III. 2+3 axe 

  1. Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1.763 2.453 

  2. Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2.453 3.333 

  3. Masa de cel putin 40 tone 2.453 3.333 

IV. 3+2 axe 



  1. Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 
1.557 2.162 

  2. Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2.162 2.990 

  3. Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 2.990 4.424 

  4. Masa de cel putin 44 tone 2.990 4.424 

V. 3+3 axe 

  1. Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 885 1.071 

  2. Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 1.071 1.601 

  3. Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 1.601 2.547 

  4. Masa de cel putin 44 tone 1.601 2.547 

(4) Remorci, semiremorci sau rulote care nu fac parte dintr-o combinatie de autovehicule prevazute la alin.(3)                       

Masa totala maxima autorizata Impozit                    - lei - 

a) Pana la o tona, inclusiv 9 

b) Peste o tona, dar nu mai mult de 3 tone 35 

c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 54 

d) Peste 5 tone 66 

CAPITOLUL IV. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor 

(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in mediul urban 

Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism - lei - 

a) pana la 150 m2, inclusiv 6 

b) intre 151 si 250 m2, inclusiv 7 

c) intre 251 si 500 m2, inclusiv 9 

d) intre 501 si 750 m2, inclusiv 12 

e) intre 751 si 1000 m2, inclusiv 15 

f) peste 1000 m2 
15 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 
care depaseste 1000 m2 

3) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primari 
sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judetean 

10 



(2) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari  16 lei pentru fiecare m2 afectat 

(3) Taxa pentru autorizarea amplasarii de chioscuri, containere, tonete, cabine, spatii de expunere, corpuri si panouri de 
afisaj, firme si reclame situate pe caile si in spatiile publice 

 7 lei pentru fiecare m2 de suprafata 
ocupata de constructie 

(4) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, 
gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu 

 13 lei,inclusiv,pentru fiecare racord 

(5) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa 9 

(6) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati                                                                                                           - lei - 

a) taxa pentru eliberarea atestatului de producator si a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 36 

b) taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatilor inregistrate in grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri si alte activitati de 
servire a bauturilor si 932 - Alte activitati recreative si distractive, potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, actualizata prin Ordinul presedintelui 
Institutului National de Statistica privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN 

b.1. pentru o suprafata de pana la 500 m2, inclusiv 519 

b.2. pentru o suprafata mai mare de 500 m2 4152  

CAPITOLUL V. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE 

 (1) Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate 
2% din valoarea serviciilor de 

reclama si publicitate 

(2) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate                                                                                          - lei/ m2 sau fractiune de m2 - 

a) in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica 33 

b) in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate 24 

CAPITOLUL VI. Alte taxe locale 

(1) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale 33 lei 

(2) Taxa solicitare masuratori de teren / constatari in teren / pret /parcela 16 lei 

(3) taxa inchiriere buldoexcavator per ora  125 lei 

(4) Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa 519 lei 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
Chirita Mihai          CONTRASEMNEAZĂ 

    S E C R E T A R GENERAL ,Burcea Adriana 



 
 


