
 
 

                                                                                             
 

 
T A B L O U L 

cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează 
sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al comunei GAICEANA,  

în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  
 

I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ➢ Titlul IX – Impozite și taxe locale 

CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI 

Art. 457 alin. (1)Stabilirea cotei impozabile ptr.cladirile 
rezidentiale si cladirile –anexa, aflate in proprietatea 
persoanelor fizice 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2022 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

0,08% - 0,2% 0.1% 

Art. 457 alin. (2)  -Stabilirea valorii impozabile    pe tip de cladiri                                                                                                                                                                                                   
- lei/m² - 

 
 
 

Tipul clădirii 
 

VALORILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2022 

VALORILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

Valoarea impozabilă Valoarea impozabilă 

Cu instalații de apă, 
canalizare, electrice și 

încălzire (condiții 
cumulative) 

Fără instalații de apă, 
canalizare, electricitate 

sau încălzire 

Cu instalații de apă, 
canalizare, electrice și 

încălzire (condiții 
cumulative) 

Fără instalații de apă, 
canalizare, electricitate 

sau încălzire 

A. Clădiri 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 

 
1.000 

 
600 

 
1171 

 
703 

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

 
300 

 
200 

 
351 

 
234 

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   

 
200 

 
172 

 
234 

 
205 

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

 
125 

 
75 

 
147 

 
87 

 COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2022 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 

Art. 458 alin. (1)   stabilirea cotei 
impozabile pentru cladiri 
nerezidentiale aflate in proprietatea 
persoanelor fizice                                 

0,2% - 1,3% 1% 

ANEXA 
La HCL Nr.68/27.12.2022 

privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2023 



Art. 460 alin. (1)  -stabilirea cotei 
impozabile pentru cladirile 
rezidentiale aflate in proprietatea 
sau detinute de persoane juridice                                  

0,08% - 0,2%   0.1% 

Art. 460 alin. (2)  stabilirea cotei 
impozabile pentru cladirile 
nerezidentiale aflate in proprietatea 
sau detinute de persoane juridice                                                                  

0,2% - 1,3% 1% 

Art.460 alin.(8)in cazul in care 
proprietarul cladirii –persoana 
juridica- nu a actualizat 
valoarea impozabila in ultimii 
5 ani anteriori anului de 
referinta 

 
5% 

 
5% 

Art. 462 alin. (2)   pentru plata cu 
anticipatie a impozitului/taxei pe 
cladiri,datorat pentru intregul an,de 
catre constribuabili,pana la data de 
31.03 a anului respectiv,se acorda 
o bonificatie de  pana la 10%                                 

0% - 10% 10% 

 
•  

LISTA 
cuprinzând clãdirile pentru care nu se datoreaza impozit/taxă 

 
 

  (1)Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru: 
    a) clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice sau agrement, altele decât cele 
desfăşurate în relaţie cu persoane juridice de drept public; 
    b) clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru 
activitatea proprie a acestora; 
    c) clădirile aflate în proprietatea fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite, conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine 
acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural; 
    d) clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia 
încăperilor folosite pentru activităţi economice; 
    e) clădirile funerare din cimitire şi crematorii; 
    f) clădirile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru 
activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către 
creşe, astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare; 
    g) clădirile unei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi clădirile federaţiilor 
sportive naţionale, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 
    h) clădirile unităţilor sanitare publice, precum si pentru cladirile in care functioneaza cabinet de medicina de familie, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice; 
    i) clădirile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat; 
    j) clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la apărarea împotriva inundaţiilor, precum şi 
clădirile din porturi şi cele afectate canalelor navigabile şi staţiilor de pompare aferente canalelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 
    k) clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje şi tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcţii, cu excepţia încăperilor care 
sunt folosite pentru alte activităţi economice; 
    l) clădirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului; 
    m) clădirile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în calitate de fondator unic, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 
    n) clădirile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat; 
    o) clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu excepţia încăperilor care sunt 
folosite pentru alte activităţi economice; 



    p) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c) - e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru 
recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
    q) clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi 
economice; 
    r) clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război; 
    s) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 
din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 
    t) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a 
reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate; 
    u) clădirile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în 
administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 
    v) clădirile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi administrării arhivei, precum şi clădirile afectate funcţionării Centrului Naţional de Administrare a 
Registrelor Naţionale Notariale; 
    w) clădirile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie; 
    x) cladirile clasate ca documente istorice , de arhitectura sau arheologie, indifferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, care au fatada stradala si/sau principal renovate sau 
reabilitata conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru 
activitati economice. 
    (2) Sunt scutitede la plata impozitului/taxei pe clădiri: 
    a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memorial, altele decat cele prevazute la alin. (1) lit. x; 
    b) clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele construite protejate; 
    c) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 
    d) clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ; 
    e) clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; 
    f) clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; 
    g) clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; 
    h) clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi clădirea cu destinaţie de locuinţă, 
realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia; 
    i) clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul; 
    j) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
    k) clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din 
indemnizaţie de şomaj sau ajutor social; 
    l) clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat; 
    m) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, 
întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de 
audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
    n) clădirile unde au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
    o) clădirile persoanelor care domiciliază şi locuiesc efectiv în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 
privind acordarea unor facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", republicată, cu modificările ulterioare; 
    p) clădirile deţinute de cooperaţiile de consum sau meşteşugăreşti şi de societăţile cooperative agricole, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv 
prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat; 
    r) clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară. 
    (3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele 
justificative. 
    (4) Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice , pe o durată de cel mult 180zile consecutive dau cumulate, în 
cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie. 

• Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv. 

 
 
 



CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN 

Art. 465 alin. (2)   in cazul unui teren amplasat in intravilan,inregistrat in registrul agricol la categoria de folosint-terenuri cu constructii-
impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului,exprimata in hectare,cu suma corespunzatoare prevazuta in 
urmatorul tabel                                                                                                                                                                                                   - lei/ha - 
Zona în 
cadrul 

localității 
 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2022 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități 

0 I II III IV V 0 I II III IV V 

A 
8.282 - 
20.706 

6.878 -
17.194 

6.042 -
15.106 

5.236 -
13.090 

711 -
1.788 

569 -
1.422 

- - - - 937 - 

B 
6.878 - 
17.194 

5.199 -
12.998 

4.215 -
10.538 

3.558 -
8.894 

569 -
1.422 

427 -
1.068 

- - - - - - 

C 
5.199 -
12.998 

3.558 -
8.894 

2.668-
6.670 

1.690 -
4.226 

427 -
1.068 

284 - 
710 

- - - - - - 

D 
3.558 -
8.894 

1.690 -
4.226 

1.410-
3.526 

984 -
2.439 

278 -  
696 

142 - 
 356  

- -- - -- - - 

 Art. 465 alin. (4)pentru stabilirea impozitului/taxei a unui teren amplasat in intravilan,inregistrat in registrul agricol la alta categorie de 
folosinta decat cea de teren cu constructii, se  folosesc sumele din tabelul urmator, exprimate in lei pe hectar                                                                                                                                                                                                      
- lei/ha - 

Nr. 
crt. 

                        Zona 
 
Categoria  
de  folosință 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

A B C D A B C D 

1 Teren arabil 28 21 19 15 33 - - - 

2 Pășune 21 19 15 13 25 - - - 

3 Fâneață 21 19 15 13 25 -- - - 

4 Vie 46 35 28 19 54 - - - 

5 Livadă 53 46 35 28 61 - - - 

6 Pădure sau alt teren 
cu vegetație forestieră 

28 21 19 15 33 - - - 

7 Teren cu ape 15 13 8 0 18 - - - 

8 Drumuri și căi ferate 0 0 0 0 0 - - - 

9 Neproductiv 0 0 0 0 0 - - - 

 
 
 

Art. 465 alin. (7)   -in cazul unui teren amplasat in extravilan,impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei 
terenului,exprimata in hectare,cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel                                                                                                                                                                                  
- lei/ha - 



         
Categoria de folosință 

NIVELURILE  STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL  

PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 

1 Teren cu construcții 22 - 31 36 

2 Teren arabil 42 - 50 58 

3 Pășune 20 - 28 33 

4 Fâneață 20 - 28 33 

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 48 - 55 65 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0 

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 48 - 56 66 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 0 

7 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1 8 - 16 19 

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție 0 0 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 1 - 6 6 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 26 - 34 40 

9 Drumuri și căi ferate 0 0 

10 Teren neproductiv 0 0 

Art. 467 alin. (2)   -pentru plata cu 
anticipatie a impozitului/taxei pe teren 
datorat pentru intregul an de catre 
contribuabil pana la data de 31 
martie a anului respectiv,se acorda o 
bonificatie de pana la 10%                                 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2022 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 

0% - 10% 10% 

 
TERENURILE 

pentru care nu se datoreazã impozit/taxa pe teren 
 

    Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru: 
    a) terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice sau agrement; 
    b) terenurile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru 
activitatea proprie a acestora; 
    c) terenurile fundaţiilor înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter 
umanitar, social şi cultural; 
    d) terenurile aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi 
economice; 
    e) terenurile aparţinând cimitirelor şi crematoriilor; 
   f) terenurile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite 
pentru activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate 
de către creşe, astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 
    g) terenurile unităţilor sanitare publice, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice; 
    h) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaţie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele şi staţiile de pompare aferente acestora, 
precum şi terenurile aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinţă a terenului, emis de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară; 
    i) terenurile folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de 
protecţie definite în lege, precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei 
solului; 
    j) terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât durează ameliorarea acestora; 
    k) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură; 
    l) terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naţionale, drumuri principale administrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., zonele 
de siguranţă a acestora, precum şi terenurile ocupate de piste şi terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranţă; 
    m) terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum şi cele ale metroului; 



    n) terenurile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat; 
    o) terenurile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat; 
    p) terenurile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în calitate de fondator unic, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 
    q) terenurile instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia terenurilor care 
sunt folosite pentru activităţi economice; 
    r) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război; 
    s) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 
    t) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a 
reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate; 
    u) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c) - e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
    v) terenurile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi administrării arhivei, precum şi terenurile afectate funcţionării Centrului Naţional de Administrare a 
Registrelor Naţionale Notariale; 
    w) suprafeţele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru care nu se reglementează procesul de producţie lemnoasă, cele certificate, precum şi cele cu arborete cu vârsta de 
până la 20 de ani; 
    x) terenurile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie; 
    y) terenurile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în 
administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 
z) suprafetele constryite ale terenurilor aferente  cladirilor clasate ca monumente istorice, de arhitectura  sau arheologie , prevazute la art. 456, alin. (1) lit.x), indifferent de titularul  dreptului  de 
proprietate  sau de administrare, cu exceptia  terenurilor care sunt folosite pentru activitati economice. 
   ( 2 ) Sunt scutite de la plata impozitului/taxei: 

a) Terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 6 din Legea  nr.10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe durata pentru care proprietarul mentine afectiunea de 
interes public; 

b) Terenul aferent cladirilor retrocedate potrivit art. 1alin.(10) din Ordonanta de urgent a Guvernului nr. 94/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe durata pentru care 
proprietarul mentine afectiunea de interes public; 

c) Terenul aferent  cladirilor restituite potrivit art. 1 alin.(5) din Ordonanta  de urgent a Guvernului nr. 83/1999, republicata, pe durata pentru care proprietarul mentine afectiunea de interes 
public; 

d) Terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale  si intreprinderi sociale  ca furnizori de servicii sociale; 
e) Terenurile utilizate de organizatii nonprofit folosite exclusive pentru activitatile  fara scop lucrative; 
f) Terenurile apartinand asociatiilor si fundatiilor folosite exclusive pentru activitati fara scop lucrative; 
g) Terenurile afectate de calamitati natural, pentru o perioada de pana la 5 ani; 
h) Terenurile aferente cladirii de domiciliu si/sau alte terenuri aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute  la art. 3 alin.(1) lit. b) si art. 4 alin(1) din Legea nr. 341/2004,cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
i) Terenurile , inclusive zonele de protective instituite, ocupate  de cladirile clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memorilae, altele decat cele 

prevazute  la art. 456 alin.(1)lit.x), cu execeptia terenurilor care sunt folosite pentru activitati economice; 
j) Terenurile aflate in proprietatea  persoanelor  ale caror venituri  lunare sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara ori constau in exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor 

sociale; 
k) Terenurile aflate in proprietatea operatorilor economici, in conditiile elaborarii unor scheme de ajutor de stat/de minimis avand un obiect prevazut de legislatia in domeniul ajutorului de 

stat; 
l) Terenurile din extravilan situate in situri arheologice  inscrise in Repertoriul Arheologic National folosite vpentru pasunat; 
m) Terenurile persoanelor care domiciliaza si lociesc efectiv in unele  localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei “ Delta Dunarii” in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 

27/1999,republicata, cu modificarile ulterioare; 
n) Terenurile extravilane situate in arii naturale protejate supuse unor restrictii de utilizare; 
o) Ternul situate in extravilanul localitatilor, pe o perioada de 5 ani ulterior celui in care proprietarul efectueaza intabularea in cartea funciara pe cheltiala proprie; 
p) Suprafetele neconstruite ale ternurilor cu regim de monument istoricsi protejate; 
q) Ternurile, situate in zonele de protective ale monumentelor istirice si in zonele protejate; 
r) Supraftele terenurilor afectate de cercetarile arheologice, pe intreaga durata a efectuariicercetarilor; 
s) Potrivit legii, consiliile locale pot reduce impozitul pe suprafetele neconstruite ale terenurilor cu regim de monumentistoric, in functie de suprafata afectata si de perioada punerii 

monumentelor istorice la dispozitia publicului pentru vizitare, precum si institutiilor specializate pentru cercetare. 
(3) scutirea sau reducerea de la plata impozitului /taxei, stabilita conform alin. (2), se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care persoana depune documentele 
justificative. 
(4) impozitul pe terenurile aflate in proprietatea persoanelor fizice si juridice care sunt utilizate pentru prestare de servicii turistice pe o durata de cel mult 180 zile consecutive sau cumulate , in 
cursul unui an calendaristic, ,se reduce cu 50%. Reducerea se aplica  in anul fiscal urmator celui in care este indeplinita aceasta conditie. 

 
 



CAPITOLUL IV  -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

Art. 470 alin. (2) –in cazul oricareia dintre urmatoarele autovehicule,impozitul pe mijloacele de transport se calculeaza in functie de 
capacitatea cilindrica a acesteia,prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm³ sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul 
urmator:      

Nr. 
crt. Mijloace de transport cu tracțiune mecanică 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2023 

Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta 

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta) 

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea 
cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv 

8                      8 

2 Motociclete, tricicluri și 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 

18 22 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 
inclusiv 

72 84 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3 
inclusiv 

144 169 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 290 339 
7 Autobuze, autocare, microbuze 24 28 
8 Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată 

de până la 12 tone, inclusiv 
30 335 

9 Tractoare înmatriculate 18 22 

II. Vehicule înregistrate 

 NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2023 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică - lei/200 cm3 -* - lei/200 cm3 -* 

1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 2-4                    4 

1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 4-6 6 

2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidențiată 50-150 lei/an 176 

 * grupa de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta 

Art. 470 alin. (3)in cazul 
mijloacelor de transport 
hibride,impozitul se reduce cu 
minim 50 % conform hotararii 
Consiliului local 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2022 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 

50%  50% 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Art. 470 alin. (5) –In cazul unui autovehicul de transportde marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone,impozitul pe 
mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator:     

 
 

Numărul de axe și greutatea brută încărcată 
maximă admisă  

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  
PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2023 

Impozitul (în lei/an) Impozitul (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 0 142 0 153 

 2 Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 142 395 153 425 

 3 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 395 555 425 599 

 4 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 555 1.257 599 1356 

 5 Masa de cel puțin 18 tone 555 1.257 599 1356 

II 3 axe 

 1 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 142 248 153 267 

 2 Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 248 509 267 549 

 3 Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 509 661 549 713 

 4 Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 661 1019 713 1099 

 5 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1019 1583 1099 1707 

 6 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1019 1.583 1099 1707 

 7 Masa de cel puțin 26 tone 1019 1.583 1099 1707 

III 4 axe 

 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 661 670 713 723 

 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 670 1046 723 1128 

 3 Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1046 1661 1128 1792 

 4 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1661 2464 1792 2658 

 5 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1661 2464 1792 2658 

 6 Masa de cel puțin 32 tone 1661 2464 1792 2658 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Art. 470 alin. (6)  -in cazul unei combimatii de autovehicule,un autovehicul articulat sau tren rutier,de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone,impozitul pe mijloacele de 

transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator:     

Numărul de axe și greutatea brută încărcată 
maximă admisă 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  
PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2023 

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 

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

echivalentele recunoscute 

alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

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

echivalentele recunoscute, 
majorate 

alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare, 

majorate 

I 2 + 1 axe 
 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 64 0 69 
 4 Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 64 147 69 158 
 5 Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 147 344 158 371 
 6 Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 344 445 371 480 
 7 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 445 803 480 866 
 8 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 803 1408 866 1519 
 9 Masa de cel puțin 28 tone 803 1408 866 1519 
II 2 + 2 axe 
 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 138 321 148 346 
 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 321 528 346 569 
 3 Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 528 775 569 836 
 4 Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 775 936 836 1010 
 5 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 936 1537 1010 1658 
 6 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1537 2133 1658 2301 
 7 Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2133 3239 2301 3494 
 8 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2133 3239 2301 3494 
 9 Masa de cel puțin 38 tone 2133 3239 2301 3494 
III 2 + 3 axe 
 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.698 2363 1831 2549 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2363 3211 2549 3464 
 3 Masa de cel puțin 40 tone 2363 3211 2549 3464 
IV 3 + 2 axe 



 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1500 2083 1618 2247 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2083 2881 2247 3108 
 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2881 4262 3108 4598 
 4 Masa de cel puțin 44 tone 2881 4262 3108 4598 
V 3 + 3 axe 
 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 853 1032 921 1114 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1032 1542 1114 1663 
 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1542 2454 1663 2648 
 4 Masa de cel puțin 44 tone 1542 2454 1663 2648 

 
 
 

Art. 470  alin. (7)                                                       Remorci, semiremorci sau rulote 

 
Masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE  STABILITE  
PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2021 

NIVELURILE STABILITE  
DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

Impozit - lei - Impozit - lei - 
a. Până la 1 tonă, inclusiv    9 9 

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 40 

c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone  52 60 

d. Peste 5 tone 64 76 

Art. 470 alin. (8)                                                              Mijloace de transport pe apă 
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal 21  
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56  
3. Bărci cu motor 210  
4. Nave de sport și agrement 0 - 1.119  
5. Scutere de apă 210  
6. Remorchere și împingătoare: X  
a) până la 500 CP, inclusiv 559  
b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv 909  
c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv 1.398  
d) peste 4000 CP 2.237  
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta 182  
8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale: X  
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 182  
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de tone, inclusiv 280  
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 490  

Art. 472 alin. (2) COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2021 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022 



- pentru plata cu 
anticipatie a 
impozitului pe 
mijlocul de 
transport,datora
t pentru intregul 
an de catre 
contribuabili,pa
na la data de 31 
martie a anului 
respectiv,se 
acorda o 
bonificatie de 
pana la 10%                                                         

0% - 10% 10% 

 
MIJLOACELE DE TRANSPORT 

pentru care nu se datoreazã impozit 
 

(1) Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru: 
    a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur mijloc de 
transport, la alegerea contribuabilului; 
    b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în 
proprietatea sau coproprietatea reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la 
alegerea contribuabilului; 
    c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un 
singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 
    d) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 
pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 
    e) navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei; 
    f) mijloacele de transport ale instituţiilor publice; 
    g) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei 
localităţi, dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public; 
    h) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare; 
    i) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral; 
    j) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenţii în situaţii de urgenţă; 
    k) mijloacele de transport ale instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului; 
    l) mijloacele de transport ale fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni 
cu caracter umanitar, social şi cultural; 
    m) mijloacele de transport ale organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, 
ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile 
legii; 
    n) autovehiculele acţionate electric; 
    o) autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă şi care nu sunt utilizate în folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing; 
    p) mijloacele de transport deţinute de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. 
 

 

 
 
 



CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE  URBANISM, A AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE ȘI A 
ALTOR AVIZE ȘI AUTORIZAȚII 

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

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism - lei - - lei - 
a) până la 150 m² inclusiv 5 - 6 5 
b) între 151 și 250 m² inclusiv 6 - 7 6 
c) între 251 și 500 m² inclusiv 7 - 9 7 
d) între 501 și 750 m² inclusiv 9 - 12 9 
e) între 751 și 1.000 m² inclusiv 12 - 14 14 
f) peste 1.000 m² 14 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 

care depășește 1.000 m2 
 

Art. 474 alin. (4) 
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism 

0 - 15 18 

Art. 474 alin. (10)   
Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări 

0 - 15 11 

Art. 474 alin. (14) 
Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, 
cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame 
situate pe căile și în spațiile publice 

0 - 8 6 

Art. 474 alin. (15) 
Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și 
branșamente 

0 - 13 11 

Art. 474 alin. (16)  
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă 

9 7 

Art. 475 alin. (1)  
Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare 

0 - 20 18 

Art. 475 alin. (2)   
Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru 
eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 

0 - 80 70 

Art. 475 alin. (3) lit. a) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea 
activității de alimentație publică pentru o suprafață de până la 500 m2, 
inclusiv 

0 - 4.000 118 

Art. 475 alin. (3) lit. b) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea 
activității de alimentație publică pentru o suprafață mai mare de 500 m2 

4.000 - 8.000 4683 

 
 
 

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE 

Art. 477 alin. (5)  COTELE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2022 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 



Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate 1%  - 3% - 

Art. 478 alin. (2)  
Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CoDUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

- lei/m2 sau fracțiune de m2 - - lei/m2 sau fracțiune de m2 - 

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

0 - 32 26 

b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj 
pentru reclamă și publicitate 0 - 23 20 

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE 

Art. 481 alin. (2)  
Impozitul pe spectacole 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2022 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

a) în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, 
operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, 
prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice 
competiție sportivă internă sau internațională 

0% - 2% 

1% 

b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a) 0% - 5% 2% 

CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE 

Art. 484 
Taxe speciale 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

 - 

CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE 

 
NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

PENTRU ANUL 2022 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 
Art. 486 alin. (1) ➢ Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, 

monumentelor istorice de arhitectură și arheologice și altele asemenea. 
- 

Art. 486 alin. (2) ➢Taxe pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obținerii de venituri care 
folosesc infrastructura publică locală, pe raza localității unde acestea sunt utilizate, precum și taxe pentru activitățile cu 
impact asupra mediului înconjurător. 

                           - 

Art. 486 alin. (4) ➢ Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe 
cale administrativă. Taxa poate fi majorată prin hotărâre a consiliului 
local, fără ca majorarea să poată depăși 50% din această valoare*. 

500 – 750* 585 

Art. 486 alin. (5) ➢ Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe 
planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri. 

0 – 32 26 

Art. 486 alin. (6) ➢ Taxe pentru reabilitare termică a blocurilor de locuințe și locuințelor unifamiliale, pentru care s-au 
alocat sume aferente cotei de contribuție a proprietarilor. 

- 

CAPITOLUL X – ALTE DISPOZIȚII COMUNE 

 COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2022 COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 

Art. 489 alin. (1) și (2) 
„(2) Cotele adiționale … nu pot fi mai mari de 50% 
față de nivelurile maxime stabilite în prezentul titlu.” 

0% - 50% - 

*Se inserează rând pentru fiecare impozit și taxă locală asupra căruia/căreia se stabilește cotă adițională. 
NOTĂ: Cotele adiționale stabilite se aplică asupra nivelurilor care stau la baza determinării impozitelor și taxelor locale datorate, fie că nivelurile respective sunt exprimate în lei sau în cote procentuale.  



Art. 489 alin. (4)pentru terenul agricol 
nelucrat timp de 2 ani 
consecutiv,consiliul local poate majora 
impozitul pe teren cu pana la 500%, 
incepand cu al treilea an, in conditiile 
stabilite prin hotarare de consiliu local. 

0% - 500% 0 

Art. 489 alin. (5)Consiliul local poate 
majora impozitul pe cladiri si impozitul 
pe teren cu pana la 500% pentru 
cladirile si terenurile neingrijite,situate 
in intravilan. 

0% - 500% 0 

 

CAPITOLUL  XI – SANCȚIUNI 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

Art. 493 
(3) Contravenția prevăzută la alin. (2)  

LIMITELE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

- lei - - lei - 

 lit. a) se sancționează cu amendă 70 – 279 82-327 

 lit. B) se sancționează cu amendă 279 – 696 327-816 

(4) 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. 

325 – 1.578 380-1849 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%. ➢ ➢ ➢ 

 
                                         Presedinte de sedinta,                                                     Contrasemneaza, 
                                                 Consilier local                                                   Pentru  Secretar general                                                                                                                                                                     
           Ghiurca Olimpia          Iancu Loredana 
 
 
 
 
 
 
 

Cvorum:11 consilieri in functie, aprobata cu 6  voturi  pentru (11  consilieri prezenti) 

 
 

 



 


