
 
 

1 
 

ANEXA nr. 1 

       la H.C.L. nr.______/___.12.2022 

 

TABLOUL CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE,  

ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE  

ÎN ANUL FISCAL 2023 

 

Codul fiscal – Titlul IX „Impozite și taxe locale” 

 
CAPITOLUL II - IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI 

II. 1. VALORILE IMPOZABILE pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul 

persoanelor fizice - art. 457 alin. (2) 

TIPUL CLĂDIRII 

NIVELURILE APLICATE ÎN ANUL 

2022 

NIVELURILE INDEXATE CU 5.1% 

APLICABILE ÎN ANUL 2023 

Valoarea impozabilă 

- lei/m2 - 

Valoarea impozabilă 

- lei/m2 - 

Cu instalaţii de apă, 

canalizare, electrice şi 

încălzire (condiţii 

cumulative) 

Fără instalaţii de 

apă, canalizare, 

electricitate sau 

încălzire 

Cu instalaţii de apă, 

canalizare, electrice şi 

încălzire (condiţii 

cumulative) 

Fără instalaţii de 

apă, canalizare, 

electricitate sau 

încălzire 

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi 

exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte 

materiale rezultate în urma unui tratament termic 

şi/sau chimic 

 

1128.89 

 

         677.32 

 

1186.46 

 

711.86 

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră 

naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din 

orice alte materiale nesupuse unui tratament termic 

şi/sau chimic 

 

              338.66 

 

225.77 

 

355.93 

 

237.28 

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu 

pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte 

materiale rezultate în urma unui tratament termic 

şi/sau chimic 

 

225.77 

 

197.02 

 

237.28 

 

207.07 

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din 

piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci 

sau din orice alte materiale nesupuse unui 

tratament termic şi/sau chimic 

 

141.64 

 

84.13 

 

148.86 

 

88.42 

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi 

adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau 

la mansardă, utilizate ca locuinţă, 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 deţine la aceeaşi 

adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol 

şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât 

cel de locuinţă, 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 

 

II.2. Coeficientii de corectie in functie de rangul localitatii si zona in care este amplasata cladirea – art. 457, alin. (6): 

 

 

Zona în 

cadrul 

localităţii 

RANG LOCALITATE 

ORASUL TÂRGU FRUMOS   

LOCALITATE DE RANGUL III   

LEGEA NR. 351/2001 

A 2,30 

B 2,20 

C 2,10 

D 2,00 
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II.3. CALCULUL IMPOZITULUI PE CLADIRI. 

 
A. IMPOZITUL PE CLADIRI REZIDENTIALE AFLATE IN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE 

În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se stabileste prin aplicarea unei cote de impozitare de 

0,1% asupra valorii impozabile a clădirii. Valoarea impozabilă (lei) se determină prin înmulţirea suprafeţei 

construite desfăşurate a clădirii (mp) cu valoarea impozabilă corespunzătoare (lei/mp). Valoarea impozabilă se 

ajustează funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate 

cu coeficienţii de corecţie următori:  

• 2,30 pentru zona A;  

• 2,20 pentru zona B.  

Suprafaţa construită desfăşurată se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor 

clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansarda, exceptând suprafeţele 

podurilor neutilizate ca locuinţă şi suprafeţele scărilor şi teraselor neacoperite. În cazul unui apartament amplasat 

într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente coeficientul de corectie se reduce cu 0,10%. 

Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri  nu pot fi efectiv măsurate  pe conturul exterior, atunci 

suprafaţa construită  desfăşurată a clădirii  se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient 

de transformare de 1,40. 

Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, cu 50% pentru clădirea care 

are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă, cu 30% pentru clădirea care are 

o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă şi cu 10% pentru 

clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de 

referinţă. 

În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul 

terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la terminarea 

lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenţie la 

structura de rezistenţă  a clădirii,  pentru asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă  mecanică  şi stabilitate, 

prin acţiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte lucrări 

de intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale 

aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, creşterea performanţei energetice şi a calităţii 

arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii. 

 

B. IMPOZITUL PE CLĂDIRILE NEREZIDENŢIALE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR 

FIZICE 

În cazul clădirilor nerezidenţiale, impozitul pe clădiri se stabileste prin aplicarea unei cote de 0.40%  

asupra valorii care poate fi: 

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

anului de referinţă; 

b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori 

anului de referinţă; 

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. Cota impozitului pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a 

consiliului local. 

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din 

domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a 

clădirii. 

În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform literelor a), b), c) de la prezentul punct, 

impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile a clădirii, determinate conform  

punctului II.1. 

 

C. IMPOZITUL PE CLĂDIRILE CU DESTINAŢIE MIXTĂ AFLATE ÎN PROPRIETATEA 

PERSOANELOR FIZICE 

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

prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial cu impozitul determinat pentru 

suprafaţa folosită în scop nerezidenţial. 

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

activitate economică, impozitul se calculează în condiţii similare celui stabilit pentru clădirile rezidenţiale. 

În cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice impozitul se calculeaza prin 

insumarea: 
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a)Impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential conform art.457 Cod Fiscal; 

b)Impozitului determinat pentru supratafa folosita in scop nerezidential, indicata prin declaratie pe propria 

raspundere, si cu conditia ca cheltuielile cu utilitatile sa nu fie inregistrate in sarcina persoanei care desfasoara 

activitatea economica, prin aplicarea cotei stabilite conform art.458 asupra valorii impozabile stabilite conform 

art.457, fara a fi necesara stabilirea valorii prin depunerea documentelor, respectiv raport de evaluare. 

Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea la data 

de 31 decembrie a anului fiscal anterior. 

Orice persoană care dobândește, construiește, reevaluează, extinde, îmbunătățește, demolează, distruge sau 

modifică în alt mod o clădire existentă, are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la compartimentul de 

specialitate al administraţiei publice locale în termen de 30 zile de la momentul în care s-au produs acestea. 

Depunerea peste termenul de 30 zile sau nedepunerea declaraţiilor de impunere, constituie contravenţii şi se 

sancţionează cu amendă conform legii. 

Dacă încadrarea clădirii în funcţie de zonă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un 

eveniment care conduce la modificarea impozitului pe clădiri, impozitul se calculează conform noii situaţii începând 

cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

În cazul în care o clădire este înstrăinată, demolată, desfiinţată sau distrusă în cursul unui an fiscal, 

impozitul pe tot anul respectiv este datorat de persoana care a deţinut dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 

31 decembrie a anului fiscal anterior. 

În cazul persoanelor fizice care încheie contracte de fiducie conform Codului civil, impozitele şi 

taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate în cadrul operaţiunii de fiducie sunt plătite de către 

fiduciar la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale unde sunt înregistrate bunurile care fac obiectul 

operaţiunii de fiducie, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost încheiat contractul de fiducie. 

Impozitul/taxă pe clădiri este anual si se plătește în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 

septembrie  inclusiv. 

Plata cu intarziere a impozitului/taxei pe cladiri datorate bugetului local, atrage dupa sine majorari de 

intarziere. 

Nivelul majorarii de intarziere este de 1% pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua 

imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute de 

lege si poate fi modificat prin acte normative. 

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, 

până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%. Impozitul anual pe clădiri, de până 

la 50 lei inclusiv se platește integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în 

proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza orasului Targu Frumos, suma de 50 lei se referă la impozitul pe 

clădiri cumulat. 

Impozitul/taxa  pe  cladiri  se  calculeaza  prin  aplicarea  cotei  de  impozitare  aprobata de consiliul local 

asupra valorii impozabile a cladirii. Impozitul/taxa astfel calculate se stabilesc la nivel de leu fara subdiviziuni 

conform legii. 

 

D. IMPOZITUL PE CLADIRILE REZIDENTIALE SI NEREZIDENTIALE AFLATE IN PROPRIETATEA 

PERSOANELOR JURIDICE 

 

Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor juridice, impozitul/taxa pe cladiri se 

calculeaza prin aplicarea cotei de 0.2% asupra valorii impozabile a cladirii. 

Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor juridice, impozitul/taxa pe cladiri se 

calculeaza prin aplicarea cotei de 1% asupra valorii impozabile a cladirii. 

Pentru  stabilirea  impozitului/taxei  pe  clădiri,  valoarea  impozabilă   a  clădirilor  aflate  în proprietatea 

persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa 

şi poate fi: 

a)   ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal; 

b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu 

standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării; 

c) valoarea finală  a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal 

anterior; 

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

clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior; 

e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-

un  raport  de  evaluare  întocmit  de  un  evaluator  autorizat  în  conformitate  cu  standardele  de evaluare a 

bunurilor aflate în vigoare la data evaluării; 
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f) în cazul clădirilor  pentru care se datorează taxa pe clădiri,  valoarea înscrisă  în contabilitatea 

proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de 

folosinţă, după caz. 

Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii 

întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data 

evaluării. 

In cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de 

declanşare a procedurii falimentului valoarea impozabila a cladirii nu se actualizeaza o data la 5 ani. 

Pentru cladirile nerezidentiale utilizate pentru activitati din domeniul agricol persoanele juridice trebuie 

sa depuna la organul fiscal, ca anexa la declaratia de impunere: declaratie pe proprie raspundere ca aceste cladiri 

sunt utilizate numai pentru activitati din domeniul agricol, fisa bunului imobil eliberata de Biroul de carte 

funciara si statutul societatii din care sa reiasa ca au prevazut ca obiect de activitate, agricultura. 

În  cazul  dobândirii  sau  construirii  unei  clădiri  în  cursul  anului,  proprietarul  acesteia  are obligaţia să 

depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 

30 de zile de la data dobândirii și datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se 

aplică următoarele reguli: 

a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care 

a fost încheiat contractul; 

b) în cazul încetării contractului de leasing, impozitul pe clădiri se datorează de locator, începând cu data 

de 1 ianuarie a anului următor încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente 

similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing; 

c) atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui 

rază de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a 

încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în 

posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoţită de o copie a acestor documente. 

Taxa pe clădiri se datorează pe perioada valabilităţii contractului prin care se constituie dreptul de 

concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. În cazul contractelor care prevăd perioade mai mici de un an, 

taxa se datorează proporţional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul de concesiune, închiriere, 

administrare ori folosinţă. 

În cazul în care proprietarul clădirii  pentru care se datorează  taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea 

impozabilă în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită, după caz, va fi 

datorată de proprietarul clădirii. 

Persoana care datorează  taxa pe clădiri are obligaţia să  depună o declaraţie la organul fiscal local în a 

cărui  rază  teritorială  de competenţă  se află  clădirea,  până  la data de 25 a lunii următoare  celei  în  care  intră  

în  vigoare  contractul  prin  care  se  acordă  dreptul  de  concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă, la care 

anexează o copie a acestui contract. 

În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe clădiri, persoana care datorează taxa pe clădiri 

are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, 

până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situaţia respectivă. 

În  cazul  persoanelor juridice  care  încheie  contracte  de  fiducie  conform  Codului  civil, impozitele şi 

taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate în cadrul operaţiunii de fiducie sunt plătite de către 

fiduciar la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale unde sunt înregistrate bunurile care fac obiectul 

operaţiunii de fiducie, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost încheiat contractul de fiducie. 

Depunerea  peste  termenul  de  30  de  zile  sau  nedepunerea  declaratiilor  fiscale,  constituie contraventii 

si se sanctioneaza cu amenda conform legii. 

 

 

Art. 465 alin. (2) – CAPITOLUL III – IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN 
III. 1. IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI 

CU CONSTRUCŢII 

Zona în cadrul localităţii Târgu Frumos, oraş rang III 

 NIVELURILE APLICATE ÎN 2022 

lei/ha 

NIVELURILE INDEXATE CU 5.1 % 

APLICABILE ÎN ANUL 2023 lei/ha 

A 7.899 8.301,84 

B 5.368,59 5.642,38 

 
# 
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Art. 465 alin. (3) si (4) – III. 2. IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN 

INTRAVILAN 

 ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII  

Nr. 

crt. 

ZONA/ 

CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ 

NIVELURILE APLICATE ÎN ANUL 2022 

 lei/ha  

NIVELURILE INDEXATE CU 5.1% 

APLICABILE ÎN ANUL 2023 lei/ha  

ZONA ZONA 

A B A 

cu coef. de 

corecţie 3 

B 

cu coef. de 

corecţie 3 

A B A 

cu coef. de 

corecţie 3 

B 

cu coef. de 

corecţie 3 

1 Teren arabil 30.88 23.42 92.64 70.26 32.45 24.61 97.36 73.84 

2 Păşune 23.42 21.29 70.26 63.87 24.61 22.38 73.84 67.13 

3 Fâneaţă 23.42 21.29 70.26 63.87 24.61 22.38 73.84 67.13 

4 Vie 52.18 39.39 156.54 118.17 54.84 41.40 164.52 124.20 

5 Livadă 59.63 52.18 178.89 156.54 62.67 54.84 188.01 164.52 

6 Pădure sau alt teren cu vegetaţie 

forestieră 

30.88 23.42 92.64 70.26 32.45 24.61 97.36 73.84 

7 Teren cu ape 17.03 14.90 51.09 44.70 17.90 15.65 53.70 46.98 

8 Drumuri şi căi ferate X X X X X X X X 

9 Neproductiv X X X X X X X X 

 

Nota: Art. 465 alin. (5) Suma stabilita conform alin. 3 si 4 se inmulteste cu coeficientul de corectie 

corespunzator prevazut in urmatorul tabel: 

DENUMIRE LOCALITATE RANG COEFICIENTUL DE CORECŢIE 

Targu Frumos III 3,00 

 

Art. 465 alin. (7) - III. 3. IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN 

EXTRAVILAN        - lei/ha - 

Nr. 

crt. 

ZONA 

CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ 

NIVELURILE APLICATE 

ÎN ANUL 2022 

NIVELURILE INDEXATE 

CU 5.1% APLICABILE ÎN 

ANUL 2023 

Zona Zona 

 

0 

 

1 

 

C 

C 

cu coef. de 

corecţie 2,1 

 

C 

C 

cu coef. de 

corecţie 2,1 

1 Teren cu construcţii 28.74 60.35 30.21 63.43 

2 Arabil 51.11 107.33 53.72 112.80 

3 Păşune 24.49 51.43 25.74 54.05 

4 Fâneaţă 24.49 51.43 25.74 54.05 

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 56.44 118.52 59.32 124.57 

5.1 Vie până la intrarea pe rod X X X X 

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 56.44 118.52 59.32 124.57 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod X X X X 

7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia 

celui prevăzut la nr. crt. 7.1 

13.84 29.06 14.55 30.55 

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de 

protecţie 

X X X X 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 2.12 4.46 2.23 4.68 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 30.88 64.85 32.45 68.16 

9 Drumuri şi căi ferate X X X X 

10 Teren neproductiv X X X X 

CALCUL IMPOZIT PE TEREN INTRAVILAN SI EXTRAVILAN 
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Avand in vedere zonarea localitatii noastre de rang III, conform Legii nr. 351/2001, in baza H.C.L. nr. 

44/2003 si tinand seama de prevederile art. 465 alin. (2) din C.F. asa cum a fost modificat prin Legea nr. 196/2017 

nivelurile impozitelor si taxelor sunt cele mentionate in tabelele de mai sus. 

               Impozitul/taxa pe terenurile situate in extravilan este anual si se stabileste prin inmultirea suprafetei 

terenului exprimata in hectare cu nivelurile (sumele) corespunzatoare prevazute de lege, pe categorii de folosinta, iar 

rezultatul se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator rangului localitatii, respectiv pentru zona C = 2,10. 

Impozitul/taxă pe teren se plătește anual, în 2 rate egale până la datele de 31 martie, 30 septembrie 

inclusiv. 

Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului local, atrage dupa 

sine majorari de intarziere. 

Nivelul majorarii de intarziere este de 1 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua 

imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute de 

lege si poate fi modificat prin acte normative. 

Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate terenul la 

data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. 

În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o nouă 

declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, în termen de 

30 de zile de la data dobândirii, şi datorează  impozit pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul pe 

intregul an este datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a 

anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează. 

Dacă încadrarea terenului în funcţie de rangul localităţii şi zonă se modifică în cursul unui an sau în 

cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe teren, impozitul se calculează 

conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

În cazul modificării  categoriei de folosinţă  a terenului, proprietarul acestuia are obligația să depună o 

nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, în 

termen de 30 de zile de la data modificării folosinţei, şi datorează impozitul pe teren conform noii situaţii 

începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se 

aplică următoarele reguli: 

a) impozitul pe teren se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care 

a fost încheiat contractul; 

b) în cazul în care contractul de leasing financiar încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, 

impozitul pe teren se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care terenul 

a fost predat locatorului prin încheierea procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente 

similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing; 

c) atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui 

rază de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a 

încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în 

posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoţită de o copie a acestor documente. 

Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, 

concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă  

sarcina fiscală  a  concesionarilor,  locatarilor,  titularilor  dreptului  de  administrare  sau  de folosinţă, în condiţii 

similare impozitului pe teren. 

Taxa pe teren se plăteşte proporţional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesionare, 

închiriere, administrare ori folosinţă. 

Taxa pe teren se datorează pe perioada valabilităţii contractului prin care se constituie dreptul de 

concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. În cazul contractelor care prevăd perioade mai mici de un an, taxa 

se datorează proporţional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul de concesiune, închiriere, 

administrare ori folosinţă. 
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Persoana care datorează  taxa pe teren are obligaţia să  depună o declaraţie la organul fiscal local în a 

cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei în care intră în 

vigoare contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă, la care anexează 

o copie a acestui contract. 

În  cazul  unei  situaţii  care  determină  modificarea  taxei  pe  teren  datorate,  persoana  care datorează  

taxa pe teren are obligaţia să  depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială  de 

competenţă  se află  terenul, până  la data de 25 a lunii următoare  celei în care s-a înregistrat situaţia respectivă. 

Inregistrarea in registrul agricol a datelor privind cladirile si terenurile, a titularilor dreptului de proprietate 

asupra acestora, precum si schimbarea categoriei de folosinta se pot face numai pe baza de documente, anexate la 

declaratia facuta. 

Ca exceptie, in cazul contribuabililor persoane juridice pentru terenul amplasat in intravilan, inregistrat in 

registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se  

calculeaza  conform  pct.  III.2  din  prezenta  numai  daca  indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii: 

-    are prevazut in statut, ca obiect de activitate, agricultura; 

-   are inregistrate in evidenta contabila venituri si cheltuieli din desfasurarea obiectului de activitate 

agricultura (facturi de venituri si cheltuieli din  desfasurarea activitatii agricole, contracte de arenda inregistrate 

la A.N.A.F., notele contabile si balantele de verificare din lunile  in care s-au inregistrat in evidenta contabila 

facturile privind veniturile si cheltuielile din desfasurarea obiectului de activitate agricultura). 

În  cazul  persoanelor juridice/persoanelor fizice  care  încheie contracte de fiducie conform Codului civil, 

impozitele și taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate în cadrul operaţiunii de fiducie sunt 

plătite de către fiduciar la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale unde sunt înregistrate bunurile care 

fac obiectul operaţiunii de fiducie, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost încheiat contractul 

de fiducie. 

Depunerea peste termenul de 30 de zile sau nedepunerea declaratiilor fiscale, constituie contraventii si se 

sanctioneaza cu amenda conform legii. 

Pentru plata cu anticipatie a impozitului/ taxei pe teren datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana 

la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 10%. Impozitul anual pe teren datorat aceluiasi 

buget local de catre contribuabilii persoane juridice/persoane fizice, de pana la 50 lei inclusiv se plateste integral 

pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe terenuri amplasate pe 

raza aceleeasi unitati administrativ teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe teren cumulat. 
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Art. 470 alin. (2) – #CAPITOLUL IV - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT Nota: In 

baza art. 3, lit. c) din H.C.L., in conformitate cu prevederile art. 489, alin. (2) din Codul fiscal la impozitul asupra mijloc 

de transport calculat se aplica o cota aditionala de 10% pentru cele mentionate la art. 470, alin. (2) si art. 470, alin. (7) 

MIJLOC DE TRANSPORT CU TRACŢIUNE MECANICĂ 

NIVELURILE APLICATE  

ÎN ANUL 2022 

NIVELURILE INDEXATE CU 5.1% 

APLICABILE ÎN ANUL 2023 

Suma, în lei, pentru fiecare 

grupă de 200 cm3 sau 

fracţiune din aceasta 

Suma, în lei, pentru fiecare grupă de 

200 cm3 sau fracţiune din aceasta 

Cu indexare 5.1% Cota aditionala 10% 

I.Tipuri de autovehicule X X X 

1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea 

cilindrică de până la 1600 cm3 inclusiv 

8.51 8.94 9.84 

2. Motociclete, tricicluri si cvadricicluri cu capacitatea cilindrica de 

peste 1600 cm3 

9.58 10.07 11.08 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3 

inclusiv 

20.23 21.26 23.39 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3 

inclusiv 

80.93 85.06 93.56 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3 

inclusiv 

162.93 171.24 188.36 

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 328.01 344.74 379.21 

7. Autobuze, autocare, microbuze 26.62 27.98 30.78 

8. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 

12 tone inclusiv 

33 34.68 38.15 

9. Tractoare înmatriculate 20.23 21.26 23.39 

II.Vehicule inregistrate la Primarie X X X 

1.Vehicule cu capacitatea cilindrica  Lei/200 cm3 Lei/200 cm3 Lei/200 cm3 

1.1.Vehicule inregistrate cu cc < 4800 cm3 4.25 4.47 4.91 

1.2. Vehicule inregistrate cu cc > 4800 cm3 6.38 6.71 7.38 

2.Vehicule fara capacitatea cilindrica evidentiata 169.33/an 177.97/an 195.76/an 

Nota: Pentru mijloacele de transport hibride, impozitul se reduce cu 95% pentru anul 2022 conform art. 470 alin. (3), 

cod fiscal. 

Art. 470 alin. (7) – REMORCI, SEMIREMORCI SAU RULOTE 
 

MASA TOTALĂ MAXIMĂ AUTORIZATĂ 

NIVELURILE 

APLICATE ÎN   

ANUL 2022 

NIVELURILE INDEXATE 

CU 5.1% APLICABILE ÎN 

ANUL 2023 

impozit, în lei Cu indexare 5.1% Cota aditionala10% 

a. Până la 1 tonă inclusiv 9.58 10.07 11.08 

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 38.33 40.28 44.31 

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 58.57 61.56 67.71 

d. Peste 5 tone 72.41 76.10 83.71 

Art. 470 alin. (8) – MIJLOACE DE TRANSPORT PE APĂ 
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 23.42 24.61 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 63.89 67.15 

3. Bărci cu motor 237.48 249.59 

4. Nave de sport şi agrement*) 1263.06 1327.48 

5. Scutere de apă 237.48 249.59 

6. Remorchere şi împingătoare: X X 

a) până la 500 CP inclusiv 630.46 662.61 

b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP inclusiv 1025.57 1077.87 

c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP inclusiv 1577.23 1657.67 

d) peste 4.000 CP 2524.02 2652.75 

7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta 204.47 214.90 

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X X 

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 de tone inclusiv 204.47 214.90 

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la 3.000 tn inclusiv 316.29 332.42 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 de tone 552.72 580.91 
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ART. 470 – AUTOVEHICULE DE TRANSPORT MARFA CU MASA TOTALA AUTORIZATA 

EGALA SAU MAI MARE DE 12 TONE 

  ART. 491 

 (1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sumele prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin. (5) 

şi (6) se indexează anual în funcţie de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a 

lunii octombrie a fiecărui an şi publicată în Jurnalul Uniunii Europene şi de nivelurile minime prevăzute 

în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. 

Cursul de schimb a monedei euro şi nivelurile minime, exprimate în euro, prevăzute în Directiva 

1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunică 

pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi 

Administraţiei. 

Rata de schimb a monedei euro este 4,9490 lei conform Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, publicat la 

1 octombrie 2022 
 

Art. 470, alin. (5) 

 

 

 

 

 

 

 

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa 

NIVELURILE 

APLICATE ÎN   

ANUL 2022 

NIVELURILE INDEXATE 

CU RATA DE SCHIMB A 

MONEDEI EURO 

  ANUL 2023 

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

A
x

(e
) 

m
o

to
r(

o
a

re
) 

cu
 

si
st

em
 d

e 
su

sp
en

si
e 

p
n

eu
m

a
ti

ca
 s

a
u

 

ec
h

iv
a

le
n

te
le

 

re
cu

n
o

sc
u

te
 

A
lt

e 
si

st
em

e 
d

e 

su
sp

en
si

e 
p

en
tr

u
 

a
x

el
e 

m
o

to
a

re
 

A
x

(e
) 

m
o

to
r(

o
a

re
) 

cu
 

si
st

em
 d

e 
su

sp
en

si
e 

p
n

eu
m

a
ti

ca
 s

a
u

 

ec
h

iv
a

le
n

te
le

 

re
cu

n
o

sc
u

te
 

A
lt

e 
si

st
em

e 
d

e 

su
sp

en
si

e 
p

en
tr

u
 

a
x

el
e 

m
o

to
a

re
 

I. Vehicule cu doua axe 

1.Masa de cel  puţin 12 tone, dar mai mica de 13 tone 0 153.37 0 153.42 

2.Masa de cel  puţin 13 tone, dar mai mica de 14 tone 153.37 425.48 153.42 425.61 

3.Masa de cel  puţin 14 tone, dar mai mica de 15 tone 425.48 598.64 425.61 598.83 

4.Masa de cel  puţin 15 tone,dar mai mica  de 18 tone 598.64 1355.61 598.83 1356.03 

5.Masa de cel putin 18 tone    598.64 1355.61 598.83  

II. Vehicule cu 3 axe 

1.Masa de cel  puţin 15 tone, dar mai mica de 17 tone 153.37 267.16 153.42 267.25 

2.Masa de cel  puţin 17 tone, dar mai mica de 19 tone 267.16 549.17 267.25 549.34 

3. Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mica de 21 tone 549.17 712.44 549.34 712.66 

4.Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mica  de 23 tone 712.44 1098.34 712.66 1098.68 

5. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 1098.34 1706.88 1098.68 1707.41 

6. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 1098.34 1706.88 1098.68 1707.41 

7.Masa de cel putin 26 tone 1098.34 1706.88 1098.68 1707.41 

III. Vehicule cu 4 axe 

1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 712.44 722.33 712.66 722.55 

2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mica de 27 tone 722.33 1128.03 722.55 1128.37 

3. Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mica de 29 tone 1128.03 1790.99 1128.37 1791.54 

4. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 1790.99 2656.80 1791.54 2657.61 

5.Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mica de 32 tone 1790.99 2656.80 1791.54 2657.61 

6.Masa de cel putin 32 tone 1790.99 2656.80 1791.54 2657.61 
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COMBINAŢII DE AUTOVEHICULE (AUTOVEHICULE ARTICULATE SAU TRENURI RUTIERE) DE 

TRANSPORT MARFĂ CU MASA TOTALĂ MAXIMĂ AUTORIZATĂ  

EGALĂ SAU MAI MARE DE 12 TONE 
 

art. 470 alin. (6)   

 

 

 

 

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa 

NIVELURILE 

APLICATE ÎN ANUL 

2022 

NIVELURILE INDEXATE 

CU RATA DE SCHIMB A 

MONEDEI EURO     

ANUL 2023 

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 
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I. Vehicule cu 2+1 axe 

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

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

3. Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mica de 18 tone 0 69.26 0 69.29 

4. Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mica de 20 tone 69.26 158.32 69.29 158.37 

5. Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mica de 22 tone 158.32 371.06 158.37 371.18 

6. Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mica de 23 tone 371.06 479.90 371.18 480.05 

7. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 479.90 865.81 480.05 866.08 

8. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mica de 28 tone 865.81 1518.88 866.08 1519.34 

9. Masa de cel putin 28 tone 865.81 1518.88 866.08 1519.34 

II. Vehicule cu 2+2 axe 

1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 148.42 346.32 148.47 346.43 

2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 346.32 568.96 346.43 569.14 

3. Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mica de 28 tone 568.96 836.12 569.14 836.38 

4. Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mica de 29 tone 836.12 1009.29 836.38 1009.60 

5. Masa de cel  puţin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 1009.29 1657.41 1009.60 1657.92 

6. Masa de cel  puţin 31 tone, dar mai mica de 33 tone 1657.41 2300.58 1657.92 2301.29 

7. Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mica de 36 tone 2300.58 3492.93 2301.29 3493.99 

8. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 2300.58 3492.93 2301.29 3493.99 

9. Masa de cel putin 38 tone 2300.58 3492.93 2301.29 3493.99 

III. Vehicule cu 2+3 axe 

1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1830.57 2547.96 1831.13 2548.74 

2. Masa de cel  puţin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2547.96 3463.25 2548.74 3464.30 

3. Masa de cel putin 40 tone 2547.96 3463.25 2548.74 3464.30 

IV. Vehicule cu 3+2 axe 

1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1617.83 2246.16 1618.32 2246.85 

2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2246.16 3107.03 2246.85 3107.97 

3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 3107.03 4596.22 3107.97 4597.62 

4. Masa de cel putin 44 tone 3107.03 4596.22 3107.97 4597.62 

V. Vehicule cu 3+3 axe 

1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 920.23 1113.18 920.51 1113.53 

2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 1113.18 1662.36 1113.53 1662.86 

3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 1662.36 2646.91 1662.86 2647.72 

4. Masa de cel putin 44 tone 1662.36 2646.91 1662.86 2647.72 

 

 

Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România 

datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu excepţia cazurilor în care în prezentul capitol se prevede 

altfel. 

Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este înmatriculat sau 

înregistrat în România. În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe 

întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar. 

Impozitul asupra mijloacelor de transport se calculeaza in functie de tipul mijlocului de transport. In cazul 

mijloacelor de transport cu tractiune mecanica mai mici de 12 tone impozitul se calculeaza in functie de capacitatea 
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cilindrica a acestora, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm3 sau fractiune din aceasta cu nivelurile prevazute de 

lege. In cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone si a unei 

combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima 

autorizata egala sau mai mare de 12 tone impozitul se stabileste in suma fixa in lei/an in functie de numarul axelor, 

de greutatea bruta incarcata maxima admisa, de sistemul de suspensie cu care sunt dotate şi de nivelurile minime 

prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. 

Se indexează anual în funcţie de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a 

fiecărui an,  publicată în Jurnalul Uniunii Europene. In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote impozitul 

se stabileste in functie de masa totala maxima autorizata, prin inmultirea nivelurilor prevazute de lege. In cazul 

mijloacelor de transport pe apa impozitul se stabileste pe bucata conform nivelurilor  prevazute de lege. 

            Impozitul asupra mijloacelor de transport se plătește anual, în 2 rate egale până la datele de 31 martie, 30 

septembrie inclusiv. Plata cu intarziere a impozitului pe mijloacele de transport atrage dupa sine majorari de 

intarziere. 

             Nivelul majorarii de intarziere este de 1% pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu  ziua  

imediat  urmatoare termenului scadent  si  pana  la  data  stingerii  sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute de 

lege si poate fi modificat prin acte normative. 

            Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deţine  dreptul  de  

proprietate  asupra  unui  mijloc  de  transport  înmatriculat  sau  înregistrat  în România la data de 31 decembrie a 

anului fiscal anterior. 

            În  cazul  dobandirii  unui  mijloc  de  transport,  proprietarul  acestuia  are  obligatia  sa depuna o declaratie 

la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz, 

in termen de 30 de zile de la data dobandirii si datoreaza impozit pe mijloacele de transport incepand cu data de 1 

ianuarie a anului urmator inmatricularii sau inregistrarii mijlocului de transport. 

           În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul acestuia are 

obligatie sa depuna o declaratie la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta are domiciliul, sediul 

sau punctul de lucru, dupa caz, si datorează impozit începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării 

sau înregistrării acestuia în România. 

            În cazul radierii din circulaţie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligaţia să depună o declaraţie la 

organul fiscal în a cărui rază teritorială de competenţă îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în 

termen de 30 de zile de la data radierii, şi încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului 

următor. 

          În cazul oricărei situaţii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv 

schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale cu 

privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a cărei rază teritorială îşi are  domiciliul/sediul/punctul  de  

lucru,  în  termen  de  30  de  zile,  inclusiv,  de  la modificarea survenită,  şi datorează  impozitul pe mijloacele de 

transport stabilit în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

           În cazul persoanelor   juridice si fizice care încheie contracte de fiducie conform Codului civil, impozitele şi 

taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate în cadrul operaţiunii de fiducie sunt plătite de către 
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fiduciar la bugetele locale ale unităţilor administrative – teritoriale unde sunt înregistrate bunurile care fac obiectul 

operaţiunii de fiducie, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost încheiat contractul de fiducie. 

          Depunerea peste termenul de 30 de zile sau nedepunerea declaratiilor fiscale, constituie contraventii si se 

sanctioneaza cu amenda conform legii. 

          Impozitul asupra mijloacelor de transport  anual  datorat  aceluiasi  buget  local  de  catre contribuabilii 

persoane juridice/persoane fizice, de pana la 50 lei inclusiv se plateste integral pana la primul termen de plata. In 

cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe mijloace de transport pentru care impozitul este datorat 

aceleeasi unitati administrativ teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe mijloacele de transport cumulat al 

acestora. 

           Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijloacele de transport datorat pe intregul an de catre contribuabili 

pana la 31 martie se acorda o bonificatie de 10%.
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Art. 474  – #CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, 

AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR 
Art. 474, alin. (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în 

mediu urban 

NIVELURILE APLICATE ÎN   

ANUL 2022 

 

NIVELURILE INDEXATE CU 

5.1% APLICABILE ÎN ANUL 

2023 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism Taxa, în lei Taxa, în lei 

a) Până la 150 m2, inclusiv 6 6 

b) Între 151 şi 250 m2, inclusiv 7 7 

c) Între 251 şi 500 m2, inclusiv 9 9 

d) Între 501 şi 750 m2, inclusiv 13 14 

e) Între 751 şi 1.000 m2, inclusiv 16 17 

f) Peste 1.000 m2 16 +0,01 lei/m2 pentru fiecare m2 

care depăşeşte 1.000 m2 

17 +0,01 lei/m2 pentru fiecare 

m2 care depăşeşte 1.000 m2 

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

excavări 

8, inclusiv, pentru fiecare m2 

afectat 

8, inclusiv, pentru fiecare m2 

afectat 

Art. 474 alin. (14) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire 

pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, 

situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru 

amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a 

firmelor şi reclamelor 

8, inclusiv, pentru fiecare m2 de 

suprafaţă ocupată de construcţie 

8, inclusiv, pentru fiecare m2 de 

suprafaţă ocupată de 

construcţie 

Art. 474 alin. (15) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind 

lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice 

de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, 

telefonie şi televiziune prin cablu 

15, inclusiv, pentru fiecare racord 16, inclusiv, pentru fiecare 

racord 

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

către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, 

de către primari sau de structurile de specialitate din 

cadrul consiliului judeţean 

17, inclusiv 18, inclusiv 

Art.486 alin. (1) Taxa pentru eliberarea acordului de executie a 

lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare care 

afecteaza domeniul public U.A.T. Tg.Frumos 

50 lei 53 lei 

Art.486 alin. (1) Taxa pentru eliberarea avizului de executie a 

lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare care 

afecteaza domeniul public U.A.T. Tg.Frumos 

50 lei 53 lei 

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

stradală şi adresă 

9, inclusiv 9, inclusiv 

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

funcţionare  

23, inclusiv 24, inclusiv 

Art. 475 alin. (2) Taxa pentru eliberarea certificatului de producător a) taxa eliberare atestat de 

producator – 56 lei; 

b) taxa eliberare carnet de 

comercializare – 40 lei/carnet. 

a) taxa eliberare atestat de 

producator – 59 lei; 

b) taxa eliberare carnet de 

comercializare – 42 lei/carnet. 

Art. 475 alin. (3) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei 

privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică 

Cod CAEN: 5610 Restaurante şi 5630 – Baruri şi alte 

activităţi de servire a băuturilor. 

Pentru unitati de alimentatie 

publica cu suprafata pana la:   

- 50 mp – 677 lei 

intre 51 mp - 100 mp– 902 lei 

intre 101mp-200 mp–1129 lei 

intre 201mp-400 mp -1354 lei 

intre 401 mp-500 mp-1579 lei 

peste 500 mp- 4513 lei 

Pentru unitati de alimentatie 

publica cu suprafata pana la:   

- 50 mp – 712 lei 

intre 51 mp - 100 mp– 948 lei 

intre 101mp-200 mp–1187 lei 

intre 201mp-400 mp -1423 lei 

intre 401 mp-500 mp-1660 lei 

peste 500 mp- 4743 lei 

 

 

 

 

 



 

14 
 

ART. 478 – CAPITOLUL VI - TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE 

RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 

A
rt

. 
4
7

8
 a

li
n

. 
(2

) 

TAXA PENTRU AFIŞAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ ŞI 

PUBLICITATE: 

NIVELURILE APLICATE 

ÎN ANUL 2022 

NIVELURILE INDEXATE CU 5.1% 

APLICABILE ÎN ANUL 2023 

- lei/m2 sau fracţiune de m2 - - lei/m2  sau fracţiune de m2 - 

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana 

derulează o activitate economică 

35, inclusiv 37, inclusiv 

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj 

pentru reclamă şi publicitate 

26, inclusiv 27, inclusiv 

 

 

ART. 481 - CAPITOLUL VII - IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

A
rt

. 
4
8

1
 

al
in

. 
(2

) 

MANIFESTAREA ARTISTICĂ SAU ACTIVITATEA 

DISTRACTIVĂ: 

NIVELURILE APLICATE ÎN  

ANUL 2022 

NIVELURILE INDEXATE CU 5.1% 

APLICABILE ÎN ANUL 2023 

a) în cazul videotecilor - - 

b) în cazul discotecilor - - 

 

a) Spectacol de teatru, balet, opera, opereta, concert 

filarmonic, manifestare muzicala, film cinematografic, 

spectacol de circ sau competitie sportiva 

2% din suma incasata din valoarea 

biletelor de intrare sau a 

abonamentelor 

2% din suma incasata din valoarea 

biletelor de intrare sau a 

abonamentelor 

b) In cazul oricarei alte manifestari artistice decat cele 

enumerate la litera a) 

5% din suma incasata din valoarea 

biletelor de intrare sau a 

abonamentelor 

5% din suma incasata din valoarea 

biletelor de intrare sau a 

abonamentelor 

 

ART. 484 – CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE – Art. 484 alin. (1) 
 

I. TAXE PENTRU ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE DE CĂTRE TOATE 

SERVICIILE, BIROURILE ŞI COMPARTIMENTELE DIN CADRUL 

PRIMĂRIEI ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS  
NR. 

CRT.  

DENUMIREA TAXEI -lei- 

1. Taxă eliberare acte în regim de urgenţă (in aceeasi zi dupa 2 ore de la 

depunerea cererii) 

18 

2. Taxă eliberare documente legalizate „Conform cu originalul” din 

arhiva (in 3 zile lucratoare)  

24 

3. Taxa eliberare copii xerox documente arhivistice (autorizatii de 

construire si anexe, extras rol agricol sau fiscal, etc) in 3 zile 

lucratoare 

2/pagina 

4. Taxă multiplicare a documentelor solicitate in vederea declararii la 

compartimentele din Primarie 

2/pagina 

5. Taxa pentru eliberarea copiilor dupa documentele de interes public in 

conformitate cu H.G. 478/2016 pentru modificarea normelor 

metodologice de aplicare a legii 544/2001 privind liberul acces la 

informatiile de interes public (24 ore de la solicitare) 

1/pagina 

 

II. TAXE PENTRU ACTIVITATEA DESFASURATA DE BIROUL IMPOZITE, TAXE 

LOCALE SI TRANSPORT LOCAL 
1. Taxe pentru intocmirea documentatiei necesara la transferul mijlocului de transport si la 

inmatricularea/inscrierea sau radierea autovehiculelor la Serviciul Inmatriculari 

Auto/Primarie 
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NR. 

CRT.  

DENUMIREA TAXEI -lei- 

a. Intocmirea formularelor (contract de vanzare-cumparare, fisa de 

inmatriculare, certificat de radiere, cerere inmatriculare/inscriere, etc. 

– 2 ore de la depunerea actelor necesare redactarii) 

59 

b. Intocmirea formularelor (contract de vanzare-cumparare, fisa de 

inmatriculare, certificat de radiere, cerere inmatriculare/inscriere, etc. 

– in aceeasi zi cu depunerea actelor necesare redactarii) 

35 

c. Intocmirea formularelor (contract de vanzare-cumparare, fisa de 

inmatriculare, certificat de radiere, cerere inmatriculare/inscriere, etc. 

– a doua zi de la depunerea actelor necesare redactarii) 

24 

 
2. Taxe pentru inregistrarea vehiculelor de pe raza orasului Targu Frumos care nu se supun 

inmatricularii 

Nr. Crt.  DENUMIREA TAXEI -lei- 

a. Vehicule cu tracţiune animală 59 

b. Mopede 88 

c. Maşini şi utilaje pentru construcţii şi agricultură 119 

d. Tractoare agricole pana la 2000 cmc 119 

e. Tractoare agricole peste 2000 cmc 238 

f. Taxă pentru eliberarea plăcuţelor cu număr de înregistrare 61 

 

3. Taxă pentru transport persoane sau bunuri în regim de taxi (Legea nr. 38/2003 modificată şi 

completată prin Legea nr. 265/2007, H.C.L. nr. 117/29.06.2009) 

Nr. Crt.  DENUMIREA TAXEI -lei- 

a. Taxă eliberare autorizaţie de transport                                                                238 

b. Taxă eliberare autorizaţie taxi                                                                             178 

c. Viză anuală autorizaţie transport                                                                         119 

d. Taxă utilizare loc aşteptare                                                                                  119 

 

4. Taxa eliberare certificate de atestare fiscala (in 24 de ore) – Legea nr. 207/2015 – 5 lei 

 
5. TAXA SPECIALA DE SALUBRIZARE PENTRU PERSOANELE CASNICE SI NON-CASNICE 

Taxa speciala de salubrizare instituita in baza H.C.L. nr. 145/19.12.2018 si plan tarifar conform 

regulament de instituire a taxei speciale art. 9 alin. (18) pentru anul 2023: 

 

Nr. Crt.  TAXA SPECIALA DE SALUBRIZARE NIVELURILE APLICATE ÎN   ANUL 

2022 

NIVELURILE INDEXATE CU 5.1% 

APLICABILE ÎN ANUL 2023 

     a. Taxă salubrizare persoane fizice                                                                13.85/ lei/persoana/luna 14.55/lei/persoana/luna 

     b. Taxă salubrizare persoane juridice                                                                     375.41 lei/tona 394.55 lei/tona 

 

III. TAXE PENTRU ACTIVITATEA DESFASURATA DE COMPARTIMENTUL 

AUTORIZARE SI CONTROL ACTIVITATI COMERCIALE SI PRESTARI SERVICII 

 

1. Taxă pentru eliberarea şi viza anuală a acordului de funcţionare privind desfăşurarea activităţii 

comerciale şi prestări servicii, care nu se regăsesc în codurile C.A.E.N. 5530 (restaurant) şi 5540 (bar) 

conform O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea şi serviciile de piaţă 

Pentru unitati comerciale, de productie si prestari servicii cu suprafata: 

a) pana la 50 mp – 119 lei; 

b) 51 – 100 mp – 178lei; 

c) 101 – 200 mp – 238 lei; 

d) 201 – 400 mp – 296 lei; 

e) 401 – 500 mp – 356 lei; 
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f) peste 500 mp – 593 lei.    

 

2. Taxa pentru organizarea de actiuni promotionale, amplasarea de proiecte publicitare, prezentari de 

firma/produse/servicii, etc. – 4 lei/mp/zi 

 

3. Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice – comercianti flori, martisoare, jucarii (art. 486 

alin. 1 C.F.) – 24 lei/mp/zi 

 

 

IV. TAXE SPECIALE PENTRU ACTIVITATEA BIROULUI AGRICOL CADASTRU SI 

PROTECTIA MEDIULUI – O.G. 28/2008; H.G. 218/2015; Legea nr. 145/2014 si 

Legea nr. 227/2015 Cod fiscal  
Nr. Crt.  DENUMIREA TAXEI -lei- 

a. Taxa eliberare adeverinta rol agricol (24 ore)  5 

b. Taxa inregistrare contracte arenda (achita arendasul)                5/contract 

c. Taxa eliberare in regim de urgenta a atestatului de producator (in 

aceeasi zi cu depunerea cererii) 

18 

d. Taxa eliberare in regim de urgenta carnet comercializare produse 

agricole (in aceeasi zi cu depunerea cererii) 

 5 

 

 

V. TAXE PENTRU ACTIVITATEA DESFASURATA DE SERVICIUL URBANISM 

(U.C.A.A.T.P.M.) 

 
Nr. Crt.  DENUMIREA TAXEI -lei- 

a. Taxa eliberare planuri de situatii, planse, reglementari urbanistice 

legalizate „Conform cu originalul” (24 ore) 

               11/exemplarul 

b. Copii xerox documente arhivistice – autorizatie de construire si 

documentatie anexa (24 ore) 

         2/pagina 

c. Taxa eliberare extrase din documentatiile de urbanism: plan 

urbanistic general, zonal sau de detaliu (24 ore) 

               24/exemplarul 

d. Taxa eliberare in regim de urgenta (5 zile lucratoare) – certificat de 

urbanism 

               296 

e. Taxa eliberare in regim de urgenta (5 zile lucratoare) – autorizatie de 

construire 

               593 

 
VI. TAXE PENTRU ACTIVITATEA DESFASURATA DE SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR 

LOCAL DE EVIDENTA PERSOANELOR 

Nr. 

crt. 
DENUMIREA TAXEI - lei -  

a. 
Taxa pentru oficierea căsătoriilor în zilele nelucrătoare (sâmbăta, duminica şi 

sărbătorile legale)  
296 

b. 
Taxa pentru procesarea dosarelor de solutionare a cererilor de schimbare a numelui pe 

calea administrativa, de rectificare si de transcriere 
30 

c. 
Taxa pentru eliberarea la cerere a formularului „Cerere pentru deschiderea procedurii 

succesorale” 
10 

d. 
Taxă eliberare certificate de stare civila, dovezi si extrase multilingve in regim de 

urgenta (in aceeasi zi, in 3 ore de la solicitare) 
25/act 

e. Taxă eliberare certificate de stare civila, dovezi si extrase multilingve  11/act 

e. Taxă furnizare date cu caracter personal (Regulamentul UE 679/2016, O.U.G. 97/2005) 5/persoana 
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VII. TAXE PENTRU ACTIVITATEA DESFASURATA DE COMPARTIMENTUL 

ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI 

 

 

 

 

ART. 486 alin. (1) – #CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE 

I. TAXA ZILNICĂ PENTRU UTILIZAREA TEMPORARĂ A LOCURILOR PUBLICE 

(piaţa agroalimentară şi bazar) 
DENUMIREA ACTIVITĂŢII NIVELURILE 

APLICATE ÎN ANUL 

2022 

NIVELURILE APLICABILE 

ÎN ANUL 2023 

1. Comercializarea laptelui şi produselor lactate, a 

ouălor, mierii şi produselor apicole 

 

X 

 

X 

a) comercializarea laptelui de vaca 3 lei/mp/zi 5 lei/mp/zi 

b) comercializarea branzei si smantanii 5 lei/mp/zi 5 lei/mp/zi 

c) comercializarea oualor 2 lei/mp/zi 5 lei/mp/zi 

d) comercializarea caşului de oi 17 lei/mp/zi 20 lei/mp/zi 

e) comercializarea mierii şi produselor apicole 10 lei/mp/zi 15 lei/mp/zi 

2. Comercializarea legumelor, fructelor, florilor, 

seminţelor, cerealelor şi răsadurilor; 

 

X 

 

X 

a) legume, fructe, seminţe  10 lei/masă/zi 15 lei/masă/zi 

b) răsaduri (legume, flori) 5 lei/mp/zi 10 lei/mp/zi 

c) comercializare flori 5 lei/mp/zi 10 lei/mp/zi 

d) pepeni, alte legume şi brazi pentru Crăciun  (pe 

platoul pieţii) 

10 lei/mp/zi 15 lei/mp/zi 

3. Comercializarea produselor nealimentare de catre 

agenti economici autorizati (P.F.A., I.I., I.F., S.R.L.) 

 

5 lei/mp/zi 

 

10 lei/mp/zi 

4. Taxă închiriere cântare  5 lei/buc/zi 10 lei/buc/zi 

5. Taxa inchiriere halate  2 lei/buc/zi 5 lei/buc/zi 

6. Taxă grup sanitar 1 leu/persoană 2 lei/persoană 

7.Comercializarea produselor agroalimentare a 

produselor din autovehicule în parcarea pieţei 

X X 

a) Autovehicule cu masa totala autorizata < 1,5 t 23 lei/zi/vehicul 30 lei/zi/vehicul 
b) Autovehicule cu masa totala autorizata între 1,5 t si 3,5 t 56 lei/zi/vehicul 60 lei/zi/vehicul 

c) Autovehicule cu masa totala autorizată> 3,5 t 90 lei/zi/vehicul 100 lei/zi/vehicul 

8. Abonament rezervare masă piaţă 33 lei masă/lună 40 lei masă/lună 

9.Taxă salubrizare persoane fizice /juridice                                                               15 lei/masă/lună/fracțiune 

lună 

10.Taxă acces auto în Bazar in vederea 

comercializarii de mobila , articole de uz 

gospodăresc, meşteşugăreşti si industriale 

33 lei/autovehicul/zi 40 lei/autovehicul/zi 

11.Taxă acces auto în Bazar in vederea 

comercializarii de produse textile, confectii, 

incaltaminte, etc 

23 lei/autovehicul/zi 30 lei/autovehicul/zi 

12.Taxa ocupare loc în Bazar (fără maşină) 5 lei/loc/zi 10 lei/loc/zi 

 

Nr. 

crt. 
DENUMIREA TAXEI - lei -  

a. Taxa eliberare adeverinta nomenclatura stradala 5  

b. Taxa eliberare adeverinta achitat integral contravaloare apartament 5 
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II. TAXA ZILNICA PENTRU UTILIZAREA TEMPORARA A LOCURILOR PUBLICE (OBOR) 
DENUMIREA ACTIVITĂŢII NIVELURILE APLICATE 

ÎN ANUL 2022 

NIVELURILE APLICABILE 

ÎN ANUL 2023 

1. Taxa zilnica (in fiecare joi) pentru utilizarea 

locurilor publice in vederea depozitarii si 

comercializarii materialelor lemnoase si de 

constructii 

 

X 
 

X 

a) comercializare cherestea din autovehicul 

b) comercializare cherestea de pe platou obor 

Contracte concesiune cf. 

H.C.L. 178/27.11.2014 
Contracte concesiune cf. 

H.C.L. 178/27.11.2014 

2.Taxa zilnica (in fiecare joi) pentru utilizarea 

locurilor publice in vederea depozitarii si 

comercializarii produselor rezultate din 

exercitarea unor activitati autorizate pe cont 

propriu (mobilier, obiecte din tamplarie, 

artizanat, obiecte de harnasament, etc.) 

 

 

x 

 

x 

a) comercializare ferestre si usi din lemn 28 lei /zi/autovehicul 35 lei /zi/autovehicul 

b) comercializare ferestre si usi din PVC si 

aluminiu 

28 lei /zi/autovehicul 35 lei /zi/autovehicul 

c) Comercializare hamuri din autovehicul 56 lei /zi/autovehicul 60 lei /zi/autovehicul 

d) Comercializare potcoave din autovehicul 23 lei /zi/autovehicul 25 lei /zi/autovehicul 

e) comercializare tabla din autovehicul 56 lei /zi/autovehicul 60 lei /zi/autovehicul 

3. Taxa zilnica (in fiecare joi) pentru utilizarea 

locurilor publice in vederea depozitarii si 

comercializarii de cereale, legume si fructe 

x x 

a) comercializarea de porumb boabe 1 leu/sac 2 lei/sac 

b) comercializarea de cartofi, pepeni, etc. din 

autovehicul  

28 lei /zi/autovehicul 35 lei /zi/autovehicul 

3. Taxa zilnica (in fiecare joi) pentru utilizarea 

locurilor publice in vederea comercializarii de 

animale si pasari vii 

x X 

a) comercializarea bovine adulte 10 lei/cap 15 lei/cap 

b) comercializarea bovine tineret 5 lei/cap 10 lei/cap 

c) comercializarea ovine adulte 5 lei/cap 10 lei/cap 

d) comercializarea porcine adulte 5 lei/cap 10 lei/cap 

e) comercializarea porcine tineret 2 lei/cap 5 lei/cap 

f) comercializarea pasari (in custi) din autovehicul 56 lei/autovehicul 60 lei/autovehicul 

g) comercializarea pasari (in custi) din autoturism 23 lei/autovehicul 25 lei/autovehicul 

4. Taxa pentru acces vehicule si autovehicule 

pentru transport marfuri si animale   X X 
a)Taxa acces masina 5 lei 10 lei 

b)taxa acces caruta 3 lei 5 lei 

5. Activitati de servire a bauturilor si produselor 

de carmangerie si fast-food la standuri mobile, 

rulote autorizate 

 

56 lei/autovehicul 

 

65 lei/autovehicul 
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VIII. ALTE TAXE UTILIZARE LOC PUBLIC 
 

DENUMIREA ACTIVITĂŢII 

NIVELURILE APLICATE 

ÎN ANUL 2022 

NIVELURILE 

INDEXATE CU 5.1% 

APLICABILE ÎN ANUL 

2023 

1. Taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice 

de către autovehiculele proprietatea persoanelor fizice 

sau juridice aflate în evidenţa biroului de impozite si 

taxe locale. Taxa se aplică pentru oricare dintre 

autovehiculele proprietatea persoanelor fizice sau 

juridice cu excepţia tractoarelor, remorcilor, 

motoretelor, motocicletelor, scuterelor şi mopedelor. 

Termen de plată 31 martie. 

 

 

 

 

13 lei/an/vehicul 

 

 

 

 

14 lei/an/vehicul 

2. Taxă pentru depozitarea ocazională pe domeniul 

public a diferitelor materiale de construcţii, lemne 

pentru foc, gunoi pentru gradină (pe termen de 48 ore). 

Termen de plată: odată cu obţinerii aprobării pentru 

depozitare la casieria centrală. – se taxează după 24h 

de la depozitare, până la 48h, după care se aplică 

H.C.L. 26/2007. 

 

 

 

10 lei/mp/zi 

 

 

 

11 lei/mp/zi 

3. Taxă pentru închiriere sală Casa de Cultură “Garabet 

Ibrăileanu” Targu Frumos. Taxa se plăteşte anticipat 
la încheiere convenţiei cu solicitantul. 

 

62 lei/oră 

 

65 lei/oră 

5. Taxă pentru închirierea sălii de sport „Tineretului” 

Targu Frumos  

- închiriat Sala de sport la 

grupuri 1-4 persoane:                        

33 lei/oră/grup; 

- închiriat Sala de sport la 

grupuri de peste 4 

persoane: 5 

lei/oră/persoană; 

- închirierea Sălii de sport 

cu programare şi reţinerea 

obligatorie câte 4 

ore/săptămână pentru 

activităţi ocazionale: 90 

lei/oră; 

- închiriat Sala de sport la 

grupuri 1-4 persoane:                        

35 lei/oră/grup; 

- închiriat Sala de sport la 

grupuri de peste 4 

persoane: 

5 lei/oră/persoană; 

- închirierea Sălii de sport 

cu programare şi reţinerea 

obligatorie câte 4 

ore/săptămână pentru 

activităţi ocazionale: 95 

lei/oră; 

6. Taxă pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor 

şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc 

infrastructura publică locală pe raza localităţii unde 

acestea sunt utilizate precum şi taxe pentru activităţi cu 

impact asupra mediului înconjurător - art. 283, alin. (2) 

 

 

16 lei/zi 

 

 

17 lei/zi 

7. Taxă tranzitare pentru transport public interurban 564 lei/an/agent 

economic 

593 lei/an/agent 

economic 

 

 

 

Art. 486, alin. (1) si (4) – IV. TAXE LOCALE PENTRU ACTIVITATEA DE STARE CIVILĂ 
Nr.crt DENUMIREA TAXEI - lei -  

1. Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa 593 

2. Taxă pentru utilizarea spaţiului destinat oficierii de casatorii.  35/căsătorie 
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Art. 486, alin. (2) – TAXA ANUALA PENTRU VEHICULE LENTE PENTRU ANUL 2023 
 

 

DENUMIREA VEHICULULUI LENT 

NIVELURILE 

APLICATE ÎN 

ANUL 2022 

NIVELURILE 

INDEXATE CU 5.1% 

APLICABILE ÎN ANUL 

2023 

1.   Autocositoare 56 lei/an 59 lei/an 

2.   Autoexcavator (excavator pe autosasiu) 56 lei/an 59 lei/an 

3.   Autogreder 56 lei/an 59 lei/an 

4.   Autoscreper 56 lei/an 59 lei/an 

5.   Autostivuitor 56 lei/an 59 lei/an 

6.   Buldozer pe pneuri 56 lei/an 59 lei/an 

7.   Combina agricola pentru recoltat cereale sau furaje 56 lei/an 59 lei/an 

8.   Compactor autopropulsat 56 lei/an 59 lei/an 

9.   Electrocar cu echipamente: sudura, grup electrogen, pompa etc. 56 lei/an 59 lei/an 

10.  Excavator cu racleti pentru sapat santuri 56 lei/an 59 lei/an 

11.   Excavator cu rotor pentru sapat santuri 56 lei/an 59 lei/an 

12.   Excavator pe pneuri 56 lei/an 59 lei/an 

13.   Freza autopropulsata pentru canale 56 lei/an 59 lei/an 

14.   Freza autopropulsata pentru pamant stabilizat 56 lei/an 59 lei/an 

15.   Freza rutiera 56 lei/an 59 lei/an 

16.   Incarcator cu o cupa pe pneuri 56 lei/an 59 lei/an 

17.   Instalatie autopropulsata de sortare-concasare 56 lei/an 59 lei/an 

18.   Macara cu greifer 56 lei/an 59 lei/an 

19.   Macara mobila pe pneuri 56 lei/an 59 lei/an 

20.   Macara turn autopropulsata 56 lei/an 59 lei/an 

21. Masina autopropulsata multifunctionala pentru lucrari de 

terasamente 

56 lei/an 59 lei/an 

22.  Masina autopropulsata pentru constructia si intretinerea 

drumurilor 

56 lei/an 59 lei/an 

23.  Masina autopropulsata pentru decopertarea imbracamintei 

asfaltice la drumuri 

56 lei/an 59 lei/an 

24.   Masina autopropulsata pentru finisarea drumurilor 56 lei/an 59 lei/an 

25.   Masina autopropulsata pentru forat 56 lei/an 59 lei/an 

26.   Masina autopropulsata pentru turnat asfalt 56 lei/an 59 lei/an 

27.   Plug de zapada autopropulsat 56 lei/an 59 lei/an 

28.   Sasiu autopropulsat cu ferastrau pentru taiat lemn 56 lei/an 59 lei/an 

29.   Tractor pe pneuri 56 lei/an 59 lei/an 

30.   Troliu autopropulsat 56 lei/an 59 lei/an 

31.   Utilaj multifunctional pentru intretinerea drumurilor 56 lei/an 59 lei/an 

32.   Vehicul de pompieri pentru derularea furtunurilor de apa 56 lei/an 59 lei/an 

33.   Vehicul pentru macinat si compactat deseuri 56 lei/an 59 lei/an 

34.   Vehicul pentru marcarea drumurilor 56 lei/an 59lei/an 

35.   Vehicul pentru taiat si compactat deseuri 56 lei/an 59 lei/an 
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ART. 493 –CAPITOLUL XI – SANCŢIUNI 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

 NIVELURILE APLICATE ÎN ANUL 2022 NIVELURILE INDEXATE CU 5.1% APLICABILE ÎN 2023 

A
rt

. 
4
9

3
 

al
in

. 
(3

) 

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu 

amendă de la 79 de lei la 315 de lei, iar cele de la lit. b)-d) cu 

amendă de la 315 de lei la 785 de lei. 

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu 

amendă de la 83 de lei la 331 de lei, iar cele de la lit. b)-d) cu 

amendă de la 331 de lei la 825 de lei. 

A
rt

. 
4
9

3
 

al
in

. 
(4

) 

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, 

vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor 

şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi 

se sancţionează cu amendă de la 366 de lei la 1782 de lei. 

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, 

vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor 

şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi 

se sancţionează cu amendă de la 385 de lei la 1873 de lei. 

A
rt

. 
4
9

3
 

al
in

. 
(3

) 

Necomunicarea informatiilor si a documentelor de natura 

celor prevazute la art.494 alin(12) in termen de cel mult 15 

zile lucratoare de la data primirii solicitarii se sanctioneaza cu 

amenda de la 564 la 2821 lei 

Necomunicarea informatiilor si a documentelor de natura 

celor prevazute la art.494 alin(12) in termen de cel mult 15 

zile lucratoare de la data primirii solicitarii se sanctioneaza cu 

amenda de la 593 la 2965 lei 

  NIVELURILE APLICATE ÎN ANUL 2022 NIVELURILE INDEXATE CU 5.1% APLICABILE ÎN 2023 

A
rt

. 
4
9

3
, 
al

in
. 
(5

) 

(6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime 

ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 

300%, respectiv: 

(6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime 

ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 

300%, respectiv: 

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu 

amendă de la 316 de lei la 1260 de lei, iar cele de la lit. b)-d) 

cu amendă de la 1260 de lei la 3142 de lei. 

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu 

amendă de la 332 de lei la 1324 de lei, iar cele de la lit. b)-d) cu 

amendă de la 1324 de lei la 3302 de lei. 

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, 

vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor 

şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi 

se sancţionează cu amendă de la 1467 de lei la 7122 de lei. 

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, 

vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor 

şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi 

se sancţionează cu amendă de la 1542 de lei la 7485 de lei. 
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