
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Griviţa nr. 17/2020 privind actualizarea cu rata 

inflaţiei şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, precum şi 

amenzile aplicabile în anul fiscal 2021 

 

 Având în vedere: 

- Hotărârea Consiliului local Griviţa nr. 17/2020 privind actualizarea cu rata inflaţiei şi stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 

2021, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. I pct. 191-219 și ale  art. VII din Legea  nr. 296/2020 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

 - Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

  - avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Griviţa şi raportul de specialitate al 

compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Griviţa; 

În temeiul art. 129, art. 139, art. 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul local Griviţa adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1. – Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului local Griviţa nr. 17/2020 privind actualizarea cu 

rata inflaţiei şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, precum şi amenzile 

aplicabile în anul fiscal 2021, se modifică după cum urmează: 

1. Se modifică pct. 3, lit. a) şi c) - Impozitul pe clădirile nerezidenţiale datorat de persoanele 

fizice, Capitolul I Impozitul şi taxa pe clădiri, din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului local 

Griviţa nr. 17/2020, după cum urmează: 

"a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 

ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul 

de referinţă. În situaţia depunerii raportului de evaluare după primul termen de plată din anul de 

referinţă, acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor;… 

c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în 

cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă. În situaţia în care nu este 

precizată valoarea, se utilizează ultima valoare înregistrată în baza de date a organului fiscal;" 

2. Se modifică pct. 4 - Impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă datorat de persoanelor 

fizice, Capitolul I Impozitul şi taxa pe clădiri, din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului local 

Griviţa nr. 17/2020, după cum urmează: 

“În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se 

calculează prin însumarea:  

a) impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 457 din Legea 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

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

pe propria răspundere, şi cu condiţia ca cheltuielile cu utilităţile să nu fie înregistrate în sarcina 

persoanei care desfăşoară activitatea economică, prin aplicarea cotei stabilite conform art. 458 din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, asupra valorii impozabile stabilite conform art. 457, fără a fi 

necesară stabilirea valorii prin depunerea documentelor prevăzute la art. 458 alin. (1). 

În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară 

nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal. 

În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă, când proprietarul nu declară la organul fiscal suprafaţa 

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

cotei de 0,3% asupra valorii impozabile determinate conform  art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal.” 

3. Se modifică tabelul nr. 9 si 10, Capitolul III Impozitul pe mijloacele de transport, din 

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului local Griviţa nr. 17/2020, după cum urmează: 



Tabel 9 

Art. 470 alin. (5)  

În cazul unui autovehicul de transport de marfă 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: 

Numărul de axe şi greutate brută încărcată maximă admisă 

Impozitul (lei/an) 

Ax(e) 

motor(oare) cu 

sistem de 

suspensie 

pneumatică sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme de 

suspensie 

pentru axele 

motoare 

I. 2 axe 

 1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 ton 0 151 

 2 Masa de cel puțin 13 tone, ar mai mică de 14 tone 151 419 

 3 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 419 590 

 4 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 590 1335 

 5 Masa de cel puțin 18 tone 590 1335 

II. 3 axe 

 1 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 151 263 

 2 Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 263 541 

 3 Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 541 702 

 4 Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 702 1082 

 5 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1082 1682 

 6 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1082 1682 

 7 Masa de cel puțin 26 tone 1082 1682 

III. 4 axe 

 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 702 712 

 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 712 1111 

 3 Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1111 1764 

 4 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1764 2617 

 5 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1764 2617 

 6 Masa de cel puțin 32 tone 1764 2617 

Tabel 10 

Art. 470 alin. (6) 

Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa 

totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

Numărul de axe şi greutate brută încărcată maximă admisă 

Impozitul (lei/an) 

Ax(e) 

motor(oare) cu 

sistem de 

suspensie 

pneumatică sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme de 

suspensie 

pentru axele 

motoare 

I. 2+1 axe 

 1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 

 2 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 

 3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 68 

 4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 68 156 

 5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 156 366 



 6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 366 473 

 7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 473 853 

 8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 853 1496 

 9 Masa de cel puţin 28 tone 853 1496 

II. 2+2 axe 

 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 146 341 

 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 341 561 

 3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 561 824 

 4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 824 994 

 5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 994 1633 

 6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1633 2266 

 7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2266 3441 

 8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2266 3441 

 9 Masa de cel puţin 38 tone  2266 3441 

III. 2+3 axe 

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1803 2510 

 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2510 3412 

 3 Masa de cel puţin 40 tone  2510 3412 

IV. 3+2 axe 

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1594 2213 

 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2213 3061 

 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3061 4528 

 4 Masa de cel puţin 44 tone  3061 4528 

V. 3+3 axe 

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 907 1097 

 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1097 1638 

 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1638 2608 

 4 Masa de cel puţin 44 tone  1638 2608 

Art. 2. - Primarul comunei Griviţa cu sprijinul compartimentului Finanţe - contabilitate va duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. - Prezenta hotărâre va fi comunicată, în condiţiile legii şi publicată, pentru informare, în 

monitorul oficial local prin grija secretarului general al comunei Griviţa. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 27.01.2021, cu 8 voturi 

„pentru”, 0 voturi „contra” şi 5 „abţineri”; din 13 consilieri în funcţie. 

 

Preşedinte de şedinţă                        Contrasemnează 

      Consilier local            Secretar general 

                    Ionel Ilie                                                                     Bogdan-Constantin Vătafu 

 

 

 

 

 

Griviţa, 27 ianuarie 2021 
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