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HOTĂRÂRE 

de modificare și completare a HCL nr.  107/30.04.2020 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Botoșani  începând cu  anul 2021 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 

 

        analizând propunerile Primarului Municipiului Botoşani, Cosmin - Ionut Andrei, de modificare și 

completare a HCL nr.107/30.04.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale începând cu anul 2021,   

având în vedere raportul de specialitate comun nr. 28929/5.11.2020 al Direcției Impozite și Taxe și 

Direcţiei Economice, aprobat de Primarul Municipiului Botoşani, 

        în baza prevederilor art.9 pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997, 

        având în vedere prevederile: 

- art.20 lit.b) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale; 

- Legii nr.227/08.09.2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr.207/20.07.2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

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

- art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, 

     în temeiul art 139 alin.(3) si art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/2019, 

privind Codul administrativ, publicată în  Monitorul Oficial  nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările si 

completările ulterioare,  

HOTĂRĂȘTE : 

 

Art. 1      Anexa nr. 1 la HCL nr.107/30.04.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul 

Botoșani începând cu anul 2021 se modifică și se completează după cum urmează: 

a. la nr. crt. 17, taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activităților 

înregistrate în grupele CAEN: 561 – Restaurante, 563 – Baruri și alte activități de servire a 

băuturilor și 932 – Alte activități recreative și distractive, datorate pentru unitățile și standurile 

de comercializare  existente  la data de 31 decembrie 2020, se reduce cu 50%, noile niveluri ale 

taxei, sunt cele prevăzute în anexa la prezenta hotărare; 

b. la nr. crt. 19, pct.4, rezervare loc parcare auto, se stabilește la nivelul de 0,059 lei/mp/zi pentru 

persoanele fizice și de 0,216 lei/mp/zi pentru persoanele juridice. 

     

Art. 2  Primarul Municipiului Botoșani, prin direcțiile și serviciile aparatului de specialitate, va asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor  prezentei hotărâri. 

 

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ,  

                  Consilier, Călin George Bosovici                             Secretar general, Ioan Apostu 

          

              

                              

Botoșani,  22  decembrie  2020 

Nr. 381 



MUNICIPIUL BOTOSANI ANEXA nr.1

CONSILIUL LOCAL la HCL nr. 381 din 22.12.2020

TABLOUL        

                    cuprinzând nivelurile impozitelor şi taxelor locale în sumă fixă începând cu anul 2021

Nr. Denumirea impozitului sau taxei locale Codul Fiscal -

crt. capitol,articol,aliniat

17 Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de Cap.V,art.475,alin.(3)

alimentaţie publică , în funție de suprafața aferentă activităților respective- lei:

    a) pentru persoanele a căror activitate se încadrează în grupa 561 - Restaurante potrivit 

   Clasificării activităților din  economia naţională - CAEN, din:

             -  Zona A:

                        - cu suprafața peste 500 mp 2366

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 400 mp şi 500 mp inclusiv 1761

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 300 mp şi 400 mp inclusiv 1596

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 200 mp şi 300 mp inclusiv 1464

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 150 mp şi 200 mp inclusiv 1255

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 100 mp şi 150 mp inclusiv 941

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 50 mp şi 100 mp inclusiv 754

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 20 mp şi 50 mp inclusiv 534

                        - cu suprafaţa  sub 20 mp inclusiv 346

             -  Zona B:

                        - cu suprafața peste 500 mp 2311

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 400 mp şi 500 mp inclusiv 1541

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 300 mp şi 400 mp inclusiv 1431

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 200 mp şi 300 mp inclusiv 1310

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 150 mp şi 200 mp inclusiv 1128

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 100 mp şi 150 mp inclusiv 815

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 50 mp şi 100 mp inclusiv 594

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 20 mp şi 50 mp inclusiv 385

                        - cu suprafaţa  sub 20 mp inclusiv 193

             -  Zona C:

                        - cu suprafața peste 500 mp 2256

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 400 mp şi 500 mp inclusiv 1321



                        - cu suprafaţa cuprinsă între 300 mp şi 400 mp inclusiv 1211

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 200 mp şi 300 mp inclusiv 1150

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 150 mp şi 200 mp inclusiv 1001

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 100 mp şi 150 mp inclusiv 688

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 50 mp şi 100 mp inclusiv 474

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 20 mp şi 50 mp inclusiv 303

                        - cu suprafaţa  sub 20 mp inclusiv 176

             -  Zona D:

                        - cu suprafața peste 500 mp 2201

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 400 mp şi 500 mp inclusiv 1211

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 300 mp şi 400 mp inclusiv 1101

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 200 mp şi 300 mp inclusiv 996

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 150 mp şi 200 mp inclusiv 880

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 100 mp şi 150 mp inclusiv 567

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 50 mp şi 100 mp inclusiv 408

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 20 mp şi 50 mp inclusiv 253

                        - cu suprafaţa  sub 20 mp inclusiv 138

    b) pentru persoanele a căror activitate se încadrează în grupa 563 - Baruri și alte   

 activități de servire a băuturilor potrivit  Clasificării activităților din  economia naţională - 

  CAEN, din:

             -  Zona A:

                        - cu suprafața peste 500 mp 2366

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 400 mp şi 500 mp inclusiv 1211

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 300 mp şi 400 mp inclusiv 1045

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 200 mp şi 300 mp inclusiv 901

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 150 mp şi 200 mp inclusiv 864

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 100 mp şi 150 mp inclusiv 732

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 30 mp şi 100 mp inclusiv 627

                        - cu suprafaţa cuprimsă între 20 mp şi 30 mp inclusiv 440

                        - cu suprafaţa sub 20 mp inclusiv 353

             -  Zona B:

                        - cu suprafața peste 500 mp 2311

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 400 mp şi 500 mp inclusiv 991



                        - cu suprafaţa cuprinsă între 300 mp şi 400 mp inclusiv 925

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 200 mp şi 300 mp inclusiv 825

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 150 mp şi 200 mp inclusiv 721

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 100 mp şi 150 mp inclusiv 616

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 30 mp şi 100 mp inclusiv 501

                        - cu suprafaţa cuprimsă între 20 mp şi 30 mp inclusiv 314

                        - cu suprafaţa sub 20 mp inclusiv 199

             -  Zona C:

                        - cu suprafața peste 500 mp 2256

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 400 mp şi 500 mp inclusiv 781

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 300 mp şi 400 mp inclusiv 743

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 200 mp şi 300 mp inclusiv 660

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 150 mp şi 200 mp inclusiv 567

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 100 mp şi 150 mp inclusiv 479

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 30 mp şi 100 mp inclusiv 374

                        - cu suprafaţa cuprimsă între 20 mp şi 30 mp inclusiv 220

                        - cu suprafaţa sub 20 mp inclusiv 181

             -  Zona D:

                        - cu suprafața peste 500 mp 2201

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 400 mp şi 500 mp inclusiv 605

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 300 mp şi 400 mp inclusiv 578

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 200 mp şi 300 mp inclusiv 523

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 150 mp şi 200 mp inclusiv 457

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 100 mp şi 150 mp inclusiv 391

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 30 mp şi 100 mp inclusiv 314

                        - cu suprafaţa cuprimsă între 20 mp şi 30 mp inclusiv 160

                        - cu suprafaţa sub 20 mp inclusiv 143

    c) pentru persoanele a căror activitate se încadrează în grupa 932-Alte activități recreative

distractive, clasa 9321- Bâlciuri și parcuri de distracții potrivit  Clasificării activităților din   

 economia națională - CAEN, din:

             -  Zona A:

                        - cu suprafața peste 500 mp 2366

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 400 mp şi 500 mp inclusiv 605



                        - cu suprafaţa cuprinsă între 300 mp şi 400 mp inclusiv 523

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 200 mp şi 300 mp inclusiv 468

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 150 mp şi 200 mp inclusiv 433

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 100 mp şi 150 mp inclusiv 366

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 30 mp şi 100 mp inclusiv 314

                        - cu suprafaţa cuprimsă între 20 mp şi 30 mp inclusiv 220

                        - cu suprafaţa sub 20 mp inclusiv 176

             -  Zona B:

                        - cu suprafața peste 500 mp 2311

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 400 mp şi 500 mp inclusiv 495

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 300 mp şi 400 mp inclusiv 462

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 200 mp şi 300 mp inclusiv 413

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 150 mp şi 200 mp inclusiv 361

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 100 mp şi 150 mp inclusiv 309

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 30 mp şi 100 mp inclusiv 250

                        - cu suprafaţa cuprimsă între 20 mp şi 30 mp inclusiv 157

                        - cu suprafaţa sub 20 mp inclusiv 99

             -  Zona C:

                        - cu suprafața peste 500 mp 2256

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 400 mp şi 500 mp inclusiv 391

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 300 mp şi 400 mp inclusiv 371

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 200 mp şi 300 mp inclusiv 330

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 150 mp şi 200 mp inclusiv 284

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 100 mp şi 150 mp inclusiv 240

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 30 mp şi 100 mp inclusiv 188

                        - cu suprafaţa cuprimsă între 20 mp şi 30 mp inclusiv 110

                        - cu suprafaţa sub 20 mp inclusiv 91

             -  Zona D:

                        - cu suprafața peste 500 mp 2201

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 400 mp şi 500 mp inclusiv 303

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 300 mp şi 400 mp inclusiv 289

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 200 mp şi 300 mp inclusiv 261

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 150 mp şi 200 mp inclusiv 229



                        - cu suprafaţa cuprinsă între 100 mp şi 150 mp inclusiv 196

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 30 mp şi 100 mp inclusiv 157

                        - cu suprafaţa cuprimsă între 20 mp şi 30 mp inclusiv 80

                        - cu suprafaţa sub 20 mp inclusiv 72

    d) pentru persoanele a căror activitate se încadrează în grupa 932-Alte activități recreative

distractive, clasa 9329-Alte activități recreative și distractive potrivit  Clasificării activităților din

 economia națională CAEN, din:

             -  Zona A:

                        - cu suprafața peste 500 mp 2366

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 400 mp şi 500 mp inclusiv 303

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 300 mp şi 400 mp inclusiv 261

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 200 mp şi 300 mp inclusiv 234

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 150 mp şi 200 mp inclusiv 217

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 100 mp şi 150 mp inclusiv 184

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 30 mp şi 100 mp inclusiv 157

                        - cu suprafaţa cuprimsă între 20 mp şi 30 mp inclusiv 110

                        - cu suprafaţa sub 20 mp inclusiv 88

             -  Zona B:

                        - cu suprafața peste 500 mp 2311

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 400 mp şi 500 mp inclusiv 248

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 300 mp şi 400 mp inclusiv 232

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 200 mp şi 300 mp inclusiv 206

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 150 mp şi 200 mp inclusiv 181

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 100 mp şi 150 mp inclusiv 154

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 30 mp şi 100 mp inclusiv 127

                        - cu suprafaţa cuprimsă între 20 mp şi 30 mp inclusiv 80

                        - cu suprafaţa sub 20 mp inclusiv 50

             -  Zona C:

                        - cu suprafața peste 500 mp 2256

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 400 mp şi 500 mp inclusiv 196

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 300 mp şi 400 mp inclusiv 188

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 200 mp şi 300 mp inclusiv 165

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 150 mp şi 200 mp inclusiv 143



                        - cu suprafaţa cuprinsă între 100 mp şi 150 mp inclusiv 121

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 30 mp şi 100 mp inclusiv 94

                        - cu suprafaţa cuprimsă între 20 mp şi 30 mp inclusiv 55

                        - cu suprafaţa sub 20 mp inclusiv 47

             -  Zona D:

                        - cu suprafața peste 500 mp 2201

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 400 mp şi 500 mp inclusiv 152

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 300 mp şi 400 mp inclusiv 146

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 200 mp şi 300 mp inclusiv 132

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 150 mp şi 200 mp inclusiv 116

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 100 mp şi 150 mp inclusiv 99

                        - cu suprafaţa cuprinsă între 30 mp şi 100 mp inclusiv 80

                        - cu suprafaţa cuprimsă între 20 mp şi 30 mp inclusiv 44

                        - cu suprafaţa sub 20 mp inclusiv 36

a) Pentru unităţile şi standurile de comercializare existente la data de 31 decembrie, taxa se 

plăteşte anticipat, până la data de 15 martie a anului fiscal.

b) Actele privind orice modificare de încadrare în grupa CAEN, cât și orice modificare a 

suprafeței de servire, în funcție de care se calculează taxa pentru anul fiscal, se depun până

la data de 15 martie.

c) Pentru activitățile noi și a celor care se autorizează pentru o perioadă mai mică de un an, 

taxa anuală pentru eliberarea autorizației se stabilește în funcție de perioada autorizată 

pentru desfășurarea activității.

d)Pentru unitățile și standurile noi, taxa se plătește anticipat până la data eliberării 

autorizației.

e) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației nu se restituie chiar dacă autorizația

a fost suspendată sau anulată, după caz.

f) Pentru plata cu întârziere se calculează majorări potrivit prevederilor Codului de procedură

fiscală.

           Președinte de ședință,                                         Avizat pentru legalitate,

                       Consilier,                                                   Secretar general, 

             Călin George Bosovici                                               Ioan Apostu       




