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Anexa nr. 1 la HCL nr. 47/ decembrie 2021 

 

T A B L O U L 

CUPRINZÂND VALORILE  IMPOZABILE, IMPOZITELE, TAXELE ȘI TARIFELOR LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,  

PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE DE COMUNA VALEA CHIOARULUI ÎN ANUL FISCAL 2022 

 
CODUL FISCAL - TITLUL IX – Impozite şi taxe locale 

  Nivelurile aplicabile în anul 2022 indexate  cu rata  inflatiei de 2,6% 

 

 

CAPITOLUL  I - Consideratii generale (art. 453 din legea 227/2015) 
 

a) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii şi lucrări pe o piaţă;  

b) clădire - orice construcţie situată deasupra solului şi/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinţa sa, şi care are una sau mai multe 

încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalaţii, echipamente şi altele asemenea, iar elementele structurale 

de bază ale acesteia sunt pereţii şi acoperişul, indiferent de materialele din care sunt construite;  

c) clădire-anexă - clădiri situate în afara clădirii de locuit, precum: bucătării, grajduri, pivniţe, cămări, pătule, magazii, depozite, garaje şi altele asemenea;  

d) clădire cu destinaţie mixtă - clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial;  

e) clădire nerezidenţială - orice clădire care nu este rezidenţială;  

f) clădire rezidenţială - construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care 

satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii;  

g) nomenclatură stradală - lista care conţine denumirile tuturor străzilor dintr-o unitate administrativ-teritorială, numerele de identificare a imobilelor pe 

fiecare stradă în parte, precum şi titularul dreptului de proprietate al fiecărui imobil; nomenclatura stradală se organizează pe fiecare localitate rurală şi 

urbană şi reprezintă evidenţa primară unitară care serveşte la atribuirea adresei domiciliului/reşedinţei persoanei fizice, a sediului persoanei juridice, 

precum şi a fiecărui imobil, teren şi/sau clădire; 

h) rangul unei localităţi - rangul atribuit unei localităţi conform legii;  

i) zone din cadrul localităţii - zone stabilite de consiliul local, în funcţie de poziţia terenului faţă de centrul localităţii, de reţelele edilitare, precum şi de alte 

elemente specifice fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, conform documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, registrelor agricole, 

evidenţelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau altor evidenţe agricole sau cadastrale care pot afecta valoarea terenului. 
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CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI (art. 455-462 din legea 227/2015) 

1. Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru acea clădire, exceptând cazul în care codul fiscal si 

hotararea de stabilire a impozitelor locale nu prevede altfel. 

2. Incepand cu anul 2016 impozitul/taxa pe clădiri se calculeaza diferit in functie de scopul in care e utilizata acea clădire, fiind definite trei categorii, astfel: 

• clădire rezidenţială - construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care 

satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii; 

• clădire nerezidenţială - orice clădire care nu este rezidenţială; 

• clădire cu destinaţie mixtă - clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial; 

3. Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, 

după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, 

titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. 

IMPOZITUL ȘI TAXA PE CLĂDIRI ÎN CAZUL CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE 

 
Valorile impozabile în cazul clădirilor REZIDENȚIALE deținute de PERSOANE FIZICE (Art. 457 alin. (1)) 

Nivelurile aplicabile în anul 2022 indexate  cu rata  inflatiei de 2,6% 

 
• Impozitul/taxa pe clădiri în cazul clădirilor rezidentiale se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1 % asupra valorii impozabile a clădirii. 

• Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri 
pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabelul următor : 
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Tipul clădirii 
 

Nivelurile practicate 
în anul 2021 

Valoarea impozabilă  - lei/m² - 

Nivelurile aplicabile 
în anul 2022 

Valoarea impozabilă  - lei/m² - 
Indice 
modif. 

2022/2021 
Cu instalatii de 
apa, canalizare, 

electrice si 
incalzire (conditii 

cumulative) 

Fara instalatii 
de apa, 

canalizare, 
electrice si 
incalzire 

Cu instalatii de 
apa, canalizare, 

electrice si 
incalzire (conditii 

cumulative) 

Fara instalatii 
de apa, 

canalizare, 
electrice si 
incalzire 

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 

1.100 660 

 

 

1129 

 

 

677 
1,027 

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 

330 220 

 

 

339 

 

 

226 

 

1,027 

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 

220 192 

 

 

226 

 

 

197 

 

1,027 

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 

138 83 

 

 

142 

 

 

85 1,027 

E.În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă, încăperi amplasate la subsol, la 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 

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 
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• În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul de mai sus valoarea 

impozabilă corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare. 

• Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, 

logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansardă, exceptând suprafeţele podurilor neutilizate ca locuinţă, ale scărilor şi teraselor neacoperite. 

• 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 1,4. 

• Asupra valorilor stabilite prin tabelul de mai sus intervine aplicarea anumitor coeficienţi şi procente în vederea stabilirii valorii impozabile a clădirilor 

1. Coeficienţii de corecţie în cazul impozitului pe clădiri în funcţie de zona în care este situată clădirea sunt următorii: 

 

Zona în cadrul  localităţii Rangul localităţii 

 0 I II III IV V 

A 2,60 2,50 2,40 2,30 1,10 1,05 

B 2,50 2,40 2,30 2,20 1,05 1,00 

C 2,40 2,30 2,20 2,10 1,00 0,95 

D 2,30 2,20 2,10 2,00 0,95 0,90 
                Având în vedere faptul că Comuna Valea Chioarului este localitate de rangul IV se vor aplica, coeficienţi de corecție 1.00 , si satele apartinatoare 

de rangul V , coeficienţi de corecție: 0.95 . Zona în cadrul  localităţii fiind C . 

2. În cazul unui apartament amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficientii din tabelul de mai sus se reduc cu 0,10 

3. Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează 

a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă 

b) cu 30%, pentu clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 si 100 de ani, inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă. 

c) cu 10%, pentu clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 si 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. Anul terminării se actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea 

clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor. 
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Valorile impozabile în cazul clădirilor REZIDENȚIALE deținute de PERSOANE JURIDICE (Art. 460) 
 

1. Impozitul/taxa pe clădiri în cazul clădirilor rezidentiale se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2 % asupra valorii impozabile a clădirii. 

2. 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; 

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. 
 3.  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, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință. În 
situația depunerii raportului de evaluare după primul termen de plată din anul de referință acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal 
următor. 

4.  În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, cota impozitului/taxei pe clădiri 
este 5%. 

5.  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 referință, 
diferența de taxă față de cea stabilită conform alin. (1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădiri . 
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IMPOZITUL SI TAXA PE CLĂDIRI IN CAZUL CLĂDIRILOR NEREZIDENȚIALE 

 
Valorile  impozabile în cazul clădirilor NEREZIDENȚIALE deținute de PERSOANE FIZICE (Art. 458) 

 
 

1. Impozitul/taxa pe clădiri în cazul clădirilor nerezidentiale se calculează prin aplicarea unei cote de 0,8 % asupra valorii impozabile a clădirii. 
          a)valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, depus la organul fiscal 
local până la primul termen de plată din anul de referință. În situația depunerii raportului de evaluare după primul termen de plată din anul de referință, acesta 
produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor; 
         b) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință; 
         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. În situația în care nu este precizată valoarea, se utilizează ultima valoare înregistrată în baza de date a organului fiscal; 

2. 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. 

3. În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 2% asupra valorii 

impozabile stabilite pentru cladirile rezidentiale . 

 

Valorile  impozabile în cazul clădirilor NEREZIDENȚIALE deținute de PERSOANE JURIDICE (Art. 460) 
 

1. Impozitul/taxa pe clădiri în cazul clădirilor nerezidentiale se calculează prin aplicarea unei cote de 0,8 % asupra valorii impozabile a clădirii. 

2. 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 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 situația în care nu este precizată valoarea în documentele care 

atestă proprietatea, se utilizează ultima valoare înregistrată în baza de date a organului fiscal;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; 

e) În cazul clădirilor care sunt finanțate 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; 

f)  În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii și comunicată concesionarului, 

locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosință, după caz. 
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3. 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, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință. În 
situația depunerii raportului de evaluare după primul termen de plată din anul de referință acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal 
următor.  

4.  În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, cota impozitului/taxei pe clădiri 
este 5%. 

5.  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 referință, 
diferența de taxă față de cea stabilită conform alin. (1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii. 

 IMPOZITUL SI TAXA PE CLĂDIRI ÎN CAZUL CLĂDIRILOR MIXTE 

 

Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie MIXTĂ aflate în proprietatea PERSOANELOR FIZICE(Art. 459) 
 

1.  În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea: 
    a) impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial conform art. 457; 
    b) impozitului determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, indicată prin declarație pe propria răspundere, prin aplicarea cotei menționate la 
art. 458 asupra valorii impozabile determinate potrivit art. 457, fără a fi necesară stabilirea valorii prin depunerea documentelor prevăzute la art. 458 alin. (1). 
2.  În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul se calculează 
conform art. 457. 
3.  În cazul clădirilor cu destinație mixtă, când proprietarul nu declară la organul fiscal suprafața folosită în scop nerezidențial, potrivit alin. (1) lit. b), impozitul 
pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0.3% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457.. 
 

Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie MIXTĂ aflate în proprietatea PERSOANELOR JURIDICE(Art. 460) 
 

1. În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa 

folosită în scop rezidenţial conform regulilor stabilite pentru calculul impozitului aferent clădirilor rezidențiale detinute de persoanele juridice, cu impozitul 

calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform regulilor stabilite pentru calculul impozitului aferent clădirilor nerezidențiale - pers juridice. 
 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_11022020.htm#A457
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CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN (art. 463-467 din legea 227/2015) 

1 .  Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta un impozit anual, exceptând cazurile în care în prezentul titlu se 
prevede altfel.   
2.  Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în 
folosință, după caz, oricăror entități, altele decât cele de drept public, se stabilește taxa pe teren, care se datorează de concesionari, locatari, titulari ai 
dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe teren. În cazul transmiterii ulterioare altor entități a dreptului de 
concesiune, închiriere, administrare sau folosință asupra terenului, taxa se datorează de persoana care are relația contractuală cu persoana de drept public. 
3.  Impozitul prevăzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe teren, precum și taxa pe teren prevăzută la alin. (2) se datorează către bugetul local al 
comunei, al orașului sau al municipiului în care este amplasat terenul. În cazul municipiului București, impozitul și taxa pe teren se datorează către bugetul 
local al sectorului în care este amplasat terenul. 
4.  În cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință ce se referă la perioade mai mari de o lună, taxa 
pe teren se stabilește proporțional cu numărul de luni pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință. Pentru fracțiunile 
mai mici de o lună, taxa se calculează proporțional cu numărul de zile din luna respectivă. 
(41) În cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință ce se referă la perioade mai mici de o lună, taxa 
pe teren se datorează proporțional cu numărul de zile sau de ore prevăzute în contract. 
5.  Pe perioada în care pentru un teren se plătește taxa pe teren, nu se datorează impozitul pe teren. 
(51) În cazul în care pentru o suprafață de teren proprietate publică sau privată a statului ori a unității administrativ-teritoriale se datorează impozit pe teren, iar 
în cursul unui an apar situații care determină datorarea taxei pe teren, diferența de impozit pentru perioada pe care se datorează taxa se compensează sau se 
restituie contribuabilului în anul fiscal următor. 
6. În cazul terenului care este deținut în comun de două sau mai multe persoane, fiecare proprietar datorează impozit pentru partea din teren aflată în 
proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părțile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din 
impozitul pentru terenul respectiv. 

 

Se acordă scutirea de la plata impozitului pentru cladiri  potrivit art. 456 , alin. (1), din Codul Fiscal. 
 

 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_11022020.htm#B463
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IMPOZITUL/TAXA  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN 

Impozitul pe terenul cu constructii şi terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu 

construcţii  
Nivelurile aplicabile în anul 2022 indexate  cu rata  inflatiei de 2,6% 

 

  1.       În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se 
stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel: 
 

Zona în cadrul 
localităţii 

NIVELURILE  PRACTICATE  ÎN ANUL 2021 
PERSOANE FIZICE SI JURIDICE 

- lei/ha **) - 
 

NIVELURILE  PRACTICATE  ÎN ANUL 2022 
PERSOANE FIZICE SI JURIDICE 

- lei/ha **) - 
 

Indice modif. 
        2022/2021 
  Fizice si Juridice 

   

0 I II III IV V 0 
 

I 
II III IV V IV  / V 

A 11241 9334 8200 7108 978 782 11533 9577 8413 7293 1003 802 1,0255 / 1,0255 

B 9334 7056 5720 4829 782 588 9577 7239 5869 4955 802 603 1,0255 / 1,0255 

C 7056 4829 3621 2294 588 391 7239 4955 3715 2354 603 401 1,0255 / 1,0255 

D 

 

4829 2294 1914 1336 383 195 4955 

 

 

2354 196 1371 393 200 1,0261 / 1,0261 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 . În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe 
teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută in următorul tabel: 

Nr. 
Crt 

 

Zona 
 
 

Categoria de folosinţă 

Nivelurile practicate în anul 2021 
- lei/ha- 

Nivelurile aplicabile în anul 2022 
- lei/ha- 

Indice 
modif. 

2022/2021 
Zona C  

Zona Zona  

A B C D A  B C D 

1 Teren arabil 30 23 21 17 31 24 22 17 1,0476 

2 Păşune 23 21 17 15 24 22 17 15 1,0000 
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3 Fâneaţă 23 21 17 15 24 22 17 15 1,0000 

4 Vie 51 38 30 21 52 39 31 22 1,0333 

5 Livadă 58 51 38 30 60 52 39 31 1,0263 

6 
Pădure sau alt teren cu vegetaţie 
forestieră 

30 23 21 17 31 24 22 17 1,0476 

7 Teren cu ape 18 16 8 x 18 16 8 X 1,0000 

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

9 Neproductiv x x x x X X X  x 

Suma stabiltă  conform alin .(4)  art. 465 din legea 227/2015 
  se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator : 
                            -Rang IV coeficient corectie 1,10 
                            -Rang V coeficient corectie  1,00   

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN 
În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma 

corespunzătoare prevăzută in următorul tabel: 
Nivelurile aplicabile în anul 2022 indexate  cu rata  inflatiei de 2,6% 

 

Nr. 
Crt 

 
 Zona  

 

 

Categoria de folosinţă 

Nivelurile practicate în anul 
2021 

- lei/ha- 

Nivelurile aplicabile în anul 
2022 

- lei/ha- 

Indice 
modif. 

2022/2021 

1 Teren cu construcţii 28 29 1,035 

2 Arabil 50 51 1,020 

3 Păşune 30 31 1,033 

4 Fâneaţă 30 31 1,033 

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. Crt.5.1 55 56 1,018 
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5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0 - 

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. Crt.6.1 55 56 1,018 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 0 - 

7 
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu 
excepţia celui prevăzut la nr. Crt.7.1 

18 18 1,000 

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

0 0 - 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 2 2 1,000 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 30 31 1,033 

9 Drumuri şi căi ferate 0 0 - 

10 Teren neproductiv 0 0 - 

          art. 465 din legea 227/2015 
   Suma stabilta conform alin .(7) se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator : 
       - Rang IV coeficient corectie 1,00 
       - Rang V coeficient corectie  0,95 
 (6)   În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de 
terenuri cu construcţii, impozitul /tax ape teren se calculeaza conform prevederilor alin. (7) numai daca îndeplinesc dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele 
condiţii:      
a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;                                                                                                                                                              
b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a)  
(71) În cazul terenurilor aparținând cultelor religioase recunoscute oficial în România și asociațiilor religioase, precum și componentelor locale ale acestora, cu 
excepția suprafețelor care sunt folosite pentru activități economice, valoarea impozabilă se stabilește prin asimilare cu terenurile neproductive. 
(8) Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile și terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum și schimbarea 
categoriei de folosință se pot face numai pe bază de documente, anexate la declarația făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa 
acestuia, a unui membru major al gospodăriei. Procedura de înregistrare și categoriile de documente se vor stabili prin norme metodologice. 
 
      * Mentionăm că la categoria 7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie actele necesare pentru dovedirea celor doua categorii 
este amenajamentul silvic . 
         Iar la categoria  de folosință  Păşune nu se poate modifica în teren cu vegetaţie forestieră  sau Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de 
protecţie numai in baza amenajamentului silvic . 
 

Se acordă scutirea de la plata impozitului pentru teren potrivit art. 464, alin. (1), din Codul Fiscal. 
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CAPITOLUL IV – IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT (art. 468-472 din legea 227/2015)                                                                                         

 

1. 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 codul fiscal prevede altfel. 

2. Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este înmatriculat sau înregistrat în România. 

3. Impozitul pe mijloacele de transport se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ teritoriale unde persoana îşi are domiciliul, sediul sau punctul de 

lucru, după caz. 

4. 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. 

5. În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50% . 

6. În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective. 

7. Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport. 

8. În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin 

înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:                                          

I. Vehicule inmatriculate (lei/200 cm³sau fracţiune din aceasta)                                                                                              
Nivelurile aplicabile în anul 2022 indexate  cu rata  inflatiei de 2,6% 

II.  

Tipuri de mijloace de transport 

NIVELURILE PRACTICATE 
ÎN ANUL 2021 

NIVELURILE APLICABILE 
ÎN ANUL 2022 

Indice 
modif. 

2022/2021 Lei/200 cm³ sau fracţiune din 
aceasta 

Lei/200 cm³ sau fracţiune din 
aceasta 

1. Motociclete, tricicluri, cvadriciclurişi autoturisme cu capacitatea 
cilindrică de până la 1600 cm3, inclusiv 

8 8 1,00 

2. Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de 
peste 1.600 cm3 

9 10 1,111 

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

20 21 1,050 

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

79 81 1,025 

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

159 163 1,025 

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 322 330 1,024 
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7. Autobuze, autocare, microbuze 26 27 1,038 

8. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 
12 tone inclusiv * 

32 33 1,031 

9. Tractoare înmatriculate 20 21 1,050 

* se includ şi autovehiculele de până la 12 tone inclusiv, destinate prin construcţie atât transportului de persoane cât şi de bunuri, automobile mixte, autospecializate 

II. Vehicule inregistrate 

Tipuri de mijloace de transport 
Valori practicate în anul 

2021 
Valori propuse prin 

Legea 227/2015 
Valori aplicabile în 

anul 2022 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică                                                                                                                   lei/200 cm³ 

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm³ 4  2 – 4 4  

        1.2.     Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm³ 6 4 – 6 6 

2.  Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 77 lei/an  50 – 152  lei/an 79 lei/an 

III. În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este                
egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: *                                                indexate conform DIRECTIVEI NR 1999/62/CE 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

Impozitul, în lei, în anul 2021 Impozitul, în lei, în anul 2022** 

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 

Vehicule cu 2 axe 

1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 157 0 157 

2. Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 157 435 157 435 

3. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 435 610 435 610 

4. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 610 1.383 610 1.383 

5. Masa de cel puţin 18 tone 610 1.383 610 1.383 
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Vehicule cu 3 axe 

1. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 157 273 157 273 

2. Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 273 561 273 561 

3. Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 561 728 561 728 

4. Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 728 1.120 728 1.120 

5. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1.120 1.742 1.120 1.742 

6. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1.120 1.742 1.120 1.742 

7. Masa de cel puţin 26 tone 1.120 1.742 1.120 1.742 

Vehicule cu 4 axe 

1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 728 737 728 737 

2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 737 1.151 737 1.151 

3. Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1.151 1.827 1.151 1.827 

4. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1.827 2.710 1.827 2.710 

5. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1.827 2.710 1.827 2.710 

6. Masa de cel puţin 32 tone 1.827 2.710 1.827 2.710 

 
 
 

IV.  În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă 

autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul 

următor: * 

 
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă Impozitul, în lei, în anul 2021 Impozitul, în lei, în anul 2022** 
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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 

Vehicule cu 2+1 axe 

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

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

3. Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 71 0 71 

4. Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 71 162 71 162 

5. Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 162 378 162 378 

6. Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 378 490 378 490 

7. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 490 882 490 882 

8. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 882 1.549 882 1.549 

9. Masa de cel puţin 28 tone 882 1.549 882 1.549 

Vehicule cu 2+2 axe 

1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 152 353 152 353 

2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 353 581 353 581 

3. Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 581 852 581 852 

4. Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 852 1.030 852 1.030 

5. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1.030 1.691 1.030 1.691 

6. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1.691 2.346 1.691 2.346 

7. Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2.346 3.562 2.346 3.562 
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8. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2.346 3.562 2.346 3.562 

9. Masa de cel puţin 38 tone 2.346 3.562 2.346 3.562 

Vehicule cu 2+3 axe 

1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.867 2.599 1.867 2.599 

2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.599 3.532 2.599 3.532 

3. Masa de cel puţin 40 tone 2.599 3.532 2.599 3.532 

Vehicule cu 3+2 axe 

1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.650 2.291 1.650 2.291 

2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.291 3.168 2.291 3.168 

3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3.168 4.688 3.168 4.688 

4. Masa de cel puţin 44 tone 3.168 4.688 3.168 4.688 

Vehicule cu 3+3 axe 

1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 938 1.135 938 1.135 

2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1.135 1.696 1.135 1.696 

3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1.696 2.699 1.696 2.699 

4. Masa de cel puţin 44 tone 1.696 2.699 1.696 2.699 
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Tipuri de mijloace de transport pe apă 

NIVELURILE 
PRACTICATE 
ÎN ANUL 2021 

NIVELURILE 
APLICABILE 

ÎN ANUL 2022 

Indice modif. 
2022/2021 

Impozitul, în lei Impozitul, în lei  

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 23 24 1,043 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 62 64 1,032 

3. Bărci cu motor 231 237 1,025 

4. Nave de sport şi agrement *) (intre o si 1.119)  597 613 1,026 

5. Scutere de apă 231 237 1,025 

6. Remorchere şi împingătoare: x x X 

a) până la 500 CP inclusiv 614 630 1,026 

b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv 1.000 1026 1,026 

c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv 1.537 1577 1,026 

d) peste 4.000 CP 2.460 2524 1,026 

7. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta 199 204 1,025 

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: x x X 

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv 199 204 1,025 

V.  În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzutăla pct IV, taxa asupra 
mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor 

 indexate cu rata  inflatiei de 2,6% 

Masa totală maximă autorizată 
NIVELURILE PRACTICATE 

ÎN ANUL 2021 
NIVELURILE APLICABILE 

ÎN ANUL 2022 
Indice modif. 

2022/2021 

1. Până la 1 tonă, inclusiv 9 10 1,111 

2. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 37 38 1,027 

3. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 57 58 1,017 

4. Peste 5 tone 71 73 1,028 

VI.  În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor 
indexate cu rata  inflatiei de 2,6% 
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b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la 3.000 
tone, inclusiv 

308 316 1,025 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone 539 553 1,025 

Se acordă scutirea de la plata impozitului pentru teren potrivit art. 469, alin. (1), din Codul Fiscal. 
Se accordă reducere cu 50% la plata impozitelor petru mijloacele de transport hibride potrivit Art 470 alin (3) din Codul Fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI AUTORIZAŢIILOR PENTRU ANUL 2022 

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

 
 

Nivelurile practicate 
în anul 2021 
Taxa, în lei 

Nivelurile propuse 
prin legea 227/2015 

Nivelurile aplicabile 
în anul 2022 
Taxa, în lei 

Indice 
modif. 

2022/2021 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism: 

a) Până la 150 m², inclusiv 3 între 5 – 6 3 1,00 

b) Între 151 şi 250 m², inclusiv 4 între 6 – 7 4 1,00 

c) Între 251 şi 500 m², inclusiv 5 între 7 – 9 5 1,00 

d) Între 501 şi 750 m², inclusiv 6 între 9 – 12 6 1,00 

e) Între 751 şi 1.000 m², inclusiv 7 între 12 – 14 7 1,00 

f) Peste 1.000 m² 
7 + 0,005 lei/m² pentru 

fiecare m2 care 
depăşeşte 1.000 m² 

14 + 0,01 lei/m² pentru 
fiecare m2 care 

depăşeşte 1.000 m² 

7 + 0,005 lei/m² pentru 
fiecare m2 care 

depăşeşte 1.000 m² 
1,00 
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(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din taxa stabilită conform alin. (1). 
 
(3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale. 
 
(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate 
din cadrul consiliului județean se stabilește de consiliul local în sumă de până la 15 lei, inclusive – 15 lei  
 
(5) Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire rezidențială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor 
de construcții. 
 
(6) Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte construcții decât cele menționate la alin. (5) este egală cu 1% din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcție, inclusiv valoarea instalațiilor aferente. 
 
(7) Pentru taxele prevăzute la alin. (5) și (6) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcție se aplică următoarele reguli: 
 
a) taxa datorată se stabilește pe baza valorii lucrărilor de construcție declarate de persoana care solicită autorizația și se plătește înainte de emiterea acesteia; 
 
b) pentru taxa prevăzută la alin. (5), valoarea reală a lucrărilor de construcție nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art. 
457 ; 
 
c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcție, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizația respectivă, persoana care 
a obținut autorizația trebuie să depună o declarație privind valoarea lucrărilor de construcție la compartimentul de specialitate al autorității administrației 
publice locale; 
 
d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situația finală privind valoarea lucrărilor de construcții, compartimentul de specialitate al 
autorității administrației publice locale are obligația de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcție; 
 
e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale a comunicat valoarea stabilită 
pentru taxă, trebuie plătită orice diferență de taxă datorată de către persoana care a primit autorizația sau orice diferență de taxă care trebuie rambursată de 
autoritatea administrației publice locale. 
 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_11022020.htm#A457
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_11022020.htm#A457
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(8) Taxa pentru prelungirea unei autorizații de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale. 
 
(9) Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei construcții este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru 
determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părții desființate. 
 
(10) Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare și prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor 
geotehnice și a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol și alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecțiune și 
explorare și se calculează prin înmulțirea numărului de metri pătrați de teren ce vor fi efectiv afectați la suprafața solului de foraje și excavări cu o valoare 
cuprinsă între 0 și 15 lei. – 15 lei / m2 

 
(11) În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare și prospectare, contribuabilii au obligația să declare suprafața efectiv afectată de foraje sau 
excavări, iar în cazul în care aceasta diferă de cea pentru care a fost emisă anterior o autorizație, taxa aferentă se regularizează astfel încât să reflecte 
suprafața efectiv afectată. 
 
(12) Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă 
autorizație de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier. 
 
(13) Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcție. 
 
(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 este de până la 8 lei, inclusiv, pentru fiecare metru pătrat de suprafață ocupată de construcție. – 8 lei / m2 

 
(15) Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, 
telefonie și televiziune prin cablu se stabilește de consiliul local și este de până la 13 lei, inclusiv, pentru fiecare racord.- 13 lei pentru fiecare record  . 
 
(16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă se stabilește de către consiliile locale în sumă de până la 9 lei, inclusiv. – 9 lei 
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Taxa  pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfașurarea unor activități 
Art. 475  

(1) Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare se stabilește de consiliul local și este de până la 20 lei, inclusiv  – 20 lei 

(2)  Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se stabilesc de 
către consiliile locale și sunt de până la 80 lei, inclusiv. - Taxa pentru eliberarea atestatului de producător  - 35 lei 
                                                                                        - Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol - 45 lei 

3) Pentru persoanele a căror activitate se încadrează în grupele:  
 -  561 - Restaurante,  
-   563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor  
 -  932 - Alte activităţi recreative şi distractive potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului 
Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN,  
Se stabilește taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în funcţie de suprafaţa aferentă 
activităţilor respective, în sumă de :  
 Suprafata de deservire restaurante ,  baruri :   a) pana la 4.000 lei , pentru o suprafata de pana la 500 m2 inclusiv – 8 lei / m2 
                                                                                b) intre 4.000 si 8.000 lei , pentru o suprafata mai mare de 500 m2 – 8 lei / m2 
 Alte activitati recreative  :                                   a) pana la 4.000 lei , pentru o suprafata de pana la 500 m2, inclusiv – 2 lei / m2 
                                                                                b) pana la 8.000 lei , pentru o suprafata mai mare de 500 m2 – 2 lei / m2 
 

(4) Nivelul taxei prevazute la alin. (3) se face venit la bugetul local in a carui raza teritorială se sesfasoară activitatea. 

(5)Autorizatia privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica , in cazul in care comerciantul indeplineste conditiile prevazute de lege , se emite de catre 
primarul in a carui raza de competenta se afla amplasata unitatea sau standul de comercializare. 

  
*Termenul de plată a taxei de viză este de 31 martie anul în curs. 

 

 

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 

Art. 477 - Taxa pentru serviciile de reclamă si publicitate 
Orice persoană, care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate pe raza comunei Valea Chioarului  ,în baza unui contract sau a unui alt fel 
de înţelegere încheiată cu altă persoană, datorează plata taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate care se calculează prin aplicarea cotei de 
3 % la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.  

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 
 
 

NIVELURILE  
PRACTICATE ÎN ANUL 

2021 

Niveluri propuse prin 
legea 227/2015 

NIVELURILE  
APLICABILE ÎN ANUL 

2022 

Indice 
modif. 

2022/2021 
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Art. 478 alin. (2) 
lei/m2 sau fracţiune de m2  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 

34 între 0 şi 32  inclusiv 32 0,941 

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de 
afişaj pentru reclamă şi publicitate 

25 între 0 şi 23 inclusiv 23 0,920 

 

CAPITOLUL VII – IMPOZITUL PE SPECTACOLE  

 

Art. 481- Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor ,după cum 
urmează:  
a) 2%, în cazul unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un 
spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională;  

b) 5 % în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit.a 
Impozitele şi taxele locale aferente anului 2022 , indexate cu rata inflației de 2,6 % se stabilesc astfel: 

         1. Se stabilesc valorile impozabile, cotele de impozitare, impozitele şi taxele locale, respectiv amenzile contravenţionale, aplicabile persoanelor fizice şi 
juridice, pentru anul 2022 , astfel cum sunt ele prevăzute în anexa nr. 1 . 
(1) In cazul impozitului pe clădiri datorat de persoanele fizice, se stabileste aplicarea în anul 2022  a cotei de impozitare de: 

*  0,1% in cazul clădirilor rezidentiale  asupra valorilor impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită desfaşurată prevăzute în anexa nr. 1,  
*  0,8 % in cazul cladirilor nerezidențiale,  
*  0,4 % in cazul cladirilor nerezidențiale utilizate pentru activitati din domeniul agricol,   

       *  2 % in cazul cladirilor nerezidențiale dobandite înainte de 01.01.2017 si care dupa aceasta data nu au fost reevaluate. 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. 
(2) în cazul impozitului pe clădiri datorat de persoanele juridice se stabileste  cota de impozitare:  

      *  0,2 % aplicată la valoarea impozabilă a clădirii, in cazul cladirilor rezidentiale;  

      * 0,8 % aplicată la valoarea impozabila a clădirii, in cazul cladirilor nerezidentiale;  

      *  0,4% aplicată la valoarea impozabilă a clădirii, in cazul cladirilor nerezidentiale utilizate pentru activitati din domeniul agricol;  

      *  5 % aplicată la valoarea impozabilă a clădirii, în cazul clădirilor dobândite înainte de 01.01.2017 şi care, după această dată nu au fost reevaluate.  
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. 
(3)  In ceea ce priveşte impozitul/taxa pe teren, pentru terenurile situate în intravilanul localităţilor încadrate la categoria de folosinţă “terenuri cu construcţii”, 
pentru cele situate în intravilan şi încadrate la alte categorii de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii precum şi pentru terenurile situate în extravilanul 
Comunei Valea Chioarului , valorile sunt prevăzute în anexa nr. 1 ; 
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 (4) In ceea ce priveşte impozitul pe mijloacele de transport prevazut la art. 470 alin. (2), precum și impozitul pe mijloacele de transport cu masa totală maximă 
autorizată mai mare de 12 tone, prevazut la art. 470 alin. (5), (6), (7) din Legea nr. 227/2015, valorile sunt prevăzute în anexa nr. 1 ;  
(5)  In ceea ce priveşte taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, valorile sunt prevăzute în anexa nr. 1;  
(6)  In ceea ce priveşte taxa pentru afișaj în scop de reclamă şi publicitate valorile sunt prevăzute în anexa nr 1 ; 
(7) Se stabileşte cota taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate, la 3% aplicată asupra valorii serviciilor de reclamă şi publicitate cu excepția TVA. 
(8) Taxa stabilită la alin. 8 se plăteşte lunar până în data de 10 a lunii urmatoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi 
publicitate.  
(9) Se stabileşte cota impozitului pe spectacole la 2% în cazul unui spectacol de teatru, ca 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 competiţie sportivă internă sau internaţională  
și la 5% în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate mai sus. 
(10) Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până în data de 10 a lunii urmatoare celei în care a avut loc spectacolul. 
  2 . 
(1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, se plătesc în două rate 
egale, până la datele de 31 martie 2022 şi 30 septembrie 2022 , inclusiv.  
(2) Taxa pe clădiri și taxa pe teren se plătesc lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se 
transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință. 
 (3) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, în cuantum de până la 50 lei 
inclusiv, se plătesc integral până la primul termen de plată, respectiv 31 martie 2022 . 
(4)  Pentru neachitarea la termenele de scadenţă de către contribuabili a obligaţiilor de plată datorate bugetelului local Comunei Valea Chioarului, se datorează 
după aceste termene majorări de întârziere, conform prevederilor legale referitoare la creanțele bugetare locale. 
 (5) Pentru plata cu anticipaţie, până la 31 martie 2022, a impozitului pe clădiri, teren, şi asupra mijloacelor de transport datorate pentru întregul an, de către 
persoanele fizice şi persoanele juridice, se acordă o bonificaţie de 10 % ,  
 (6) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2022.  
Menţionăm că, la determinarea valorilor impozabile, cotelor de impozitare, respectiv a impozitelor şi a taxelor locale pentru anul 2021, prevăzute în anexa, au 
fost utilizate ca baze de calcul valorile prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. 
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CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE  

 
Art. 484 -Taxe speciale  

 Conform art. 484 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015, 
pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale, pot adopta taxe speciale, care se încasează 
numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de interes local. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            Mentionăm că taxa de salubrizare stabilită pentru personae fizice se plateste anual în două rate egale , până la 31 martie , iar a 
doua până la 30 septembrie inclusiv a anului 2022. Taxa de salubrizare pentru persoane juridice se plateste lunar și se stabilește prin decizie de 
impunere în funcție de mc , și se încasează de la agenții economici care au activitate economică. 
 

Taxa de salubrizare PERSOANE FIZICE SI JURIDICE  

PERSONE FIZICE 
1 . Taxa pentru serviciul public local de 

gospodarire comunala 
(SALUBRIZARE) 

pentru fiecare persoana in parte 
 

Niveluri aplicabile în anul 2021 Niveluri aplicabile în anul 2022 

6  lei pe luna/persona 
Se acorda o reducere de 10% pentru plata 

integrala pina in data 
 de 31 martie 

6  lei / luna / persona 
 

2. Taxa pentru serviciul public local de 
gospodarire comunala 

(SALUBRIZARE ) 
pentru strainasi 

72  lei /an / gospodarie 
Se acorda o reducere de 10% pentru plata 

integrala pina in data 
de 31 martie 

72  lei /an / gospodarie 
 

      
        PERSOANE JURIDICE  

50 lei / mc / lună 50 lei / mc / lună 
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TAXE SPECIALE ȘI TARIFE AFERENTE ACTIVITĂŢII DE STARE CIVILĂ 

 
  – Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor (S.P.C.L.E.P.) – 

 

Nr. 
crt 

Specificaţie 
Taxe practicate 

în anul 2021 

Taxe 
aplicabile în 

anul 2022 

Indice 
modif. 

2022/2021 

1. Taxă pentru  eliberarea certificatelor de stare civila 10 50 5,000  

2. Taxa pentru oficierea casatoriilor in zilele de sambata si duminică 106 113 1,066 

TAXE AFERENTE ACTIVITĂŢII DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 

– Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor (S.P.C.L.E.P.)  – 

 

Nr. 
crt 

 
Specificaţie Taxe practicate în 

anul 2021 
Taxe aplicabile în 

anul 2022 

Indice 
modif. 

2022/2021 

1. Taxa privind contravaloarea cărţii de identitate  7 lei 7 lei 1,00 

2. Taxa privind contravaloarea cărţii de identitate provizorii 1 leu 1 leu 1,00 
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ALTE TAXE SPECIALE  -  indexate cu rata inflației de 2,6 % 
 

1   
Taxa xerox   

ANUL 2021 
1 leu  pe hartie  A4 

ANUL 2022 
1 leu  pe hartie  A4 

2  Taxa pentru eliberare avize de principiu pt diferite instituţii. 32 lei 
 

50 lei  

3  Taxa pentru eliberare de copii dupa acte aflate in arhiva institutiei 9 lei 
 

10 lei 

4  Taxa pentru  copie după planuri urbanistice (P.U.G., P.U.D.) , taxa de 
incadrare in zona pentru Eon Gaz  si Energie Electrica ...etc  

- - 

 - format A4  
22 lei 

 

 
23 lei 

 - format A3  
32 lei 

 

 
33 lei 

 - format A2  
55 lei 

 

56 lei 

5  Taxa pentru formulare tip pentru autorizaţii de funcţionare 3 lei 10 lei 

6  Taxa viza semestru atestat de producator 32 lei 50 lei  

7   Taxa  vanzari stradale  55  lei 56 lei  

8   Taxa eliberare acord pentru recoltarea fructelor si ciupercilor din 
flora spontana în vederea obținerii autorizației de mediu  

 
220 lei  

 
226 lei  

9  Taxa pentru avizarea borderoului de achizitii 55 lei pe zi  / minim 10 zile 56  lei pe zi  / minim 10 zile 

10  Taxa anuală pentru caruțe si  remorcile înregistrate  

a. Caruta                                                                                                                                     
b. Remorca pina la 1to inclusive  
c. Remorca Peste 1to dar nu mai mult de 3to  
d. Remorca Peste 3to dar nu mai mult de 5to  
e. Remorca Peste 5to  
f.   Taxa  anuală motocultor 

                     
                             5 lei                                                      

7 lei 
7 lei  
7 lei 
7 lei 

17 lei 

                             
                          5 lei                                                      

7 lei 
7 lei  
7 lei 
7 lei 
17 lei 

11  Taxa numere tractor inregistrat  55 lei  56 lei 
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12   

Taxa numere caruta , remorci , mopede inregistrate  

 
                    38  lei 

 
                39 lei  

13  Taxa certificat de inregistrare vehicule inregistrate ( tractoare , 
remorci , mopede ) 

Alte vehicule -  

 

                    55  lei 
 

                    550 lei 

                56 lei 
 
564 lei 

14 Taxa pentru efectuarea de masuratori topografice, inafara celora 
pentru punerea in posesie pentru terenul aflat in extravilan si 
intravilan. 

 

  
 

55 lei / parcela 

 
 

56 lei / parcela 

15 Taxa consum apa  4  lei / MC APA  4  lei / MC APA 

16 Taxa de gloaba  - 10 lei / animal zi pentu ovine si 
caprine 

- 110 lei / animal zi pentu bovine si 
cabaline 

- 10 lei / animal zi pentu ovine si 
caprine 

- 113 lei / animal zi pentu bovine 
si cabaline 

17 Taxa   inchiriere temporara a locurilor din domeniul public al 
comunei Valea Chioarului la  manifestari , festivaluri …etc 

 
5 lei / m2 / zi 

 
5 lei / m2 / zi 

18 Taxa  inchiriere spatii care fac parte din domeniul public al comunei    
Valea Chioarului 
 
Taxa inchiriere spatii , pentru sedii de firma care fac parte din 
domeniul public al comunei Valea Chioarului  
 

Minim 2 lei / m2 
 
 

Minim 10 lei / m2  

Minim 2 lei / m2 
 
 

Minim 10 lei / m2  

19 Taxa  închiriere motopompa  HONDA                                              
                22 lei / ora  

 
23 lei / ora 

20 Taxa închiriere masina POMPIERI   74 lei/ ora 77 lei/ ora 

21 Taxa  închiriere MOTOCOASA 10 lei/ ora 10 lei/ ora 

22  Taxa închiriere TOMBEROANE  pentru persoanele judice si 
persoanele fizice 

5 lei /luna / tomberon 5 lei /luna / tomberon 

23 Tipul activitatii -  potrivit anexei nr. 1 la hotararea nr. 23/2016 
conform regulament de organizare si functionare a bazei 
sportive denumit ,, Teren de sport multifunctional cu gazon 
artificial ,,  
 

Tarif fara nocturnă Tarif cu nocturnă 

      
 
 

 

 

 a ) Închiriere teren pentru fotbal , persoanelor din alte localități . 
 

        Anul 2021  - 32  lei / ora    
        Anul 2022  - 33 lei / ora 

     Anul 2021  - 55  lei / ora    
  Anul 2022  - 56  lei / ora    
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 b ) Inchiriere teren pentru tenis de camp ,persoanelor din alte 
localități . 
 

         Anul 2021  - 17 lei / ora    
         Anul 2022  - 17  lei / ora 

     Anul 2021  - 32  lei / ora    
     Anul 2022  - 33  lei / ora 

24 Taxa pentru eliberare adeverinta REGISTRU AGRICOL             5 lei 5 lei 

25 Taxa pentru eliberare adeverinta a terenurilor limita in 
intravilanul si extravilanul localitatii 

5 lei 5 lei 

26 Taxa pentru eliberare certificate de edificare a constructiei si de 
radiere constructie  

5 lei 5 lei 

27 Taxa pentru parcare pe domeniul public a utilajelor agricole si a 
autoturismelor  

   10 lei / zi  10 lei / zi 

28 Taxa viza autorizatie de functionare anuala pentru activitati 
care se desfasoara la beneficiari sau inafara sediilor proprii . 

       
                     110 lei 

 
113 lei 

29 Taxa viza autorizatie functionare( inafara codurilor  caen 561 , 
563 , 932 ) pentru  magazinele alimentare sau nealimentare  

       
        8 lei / m2 

 
 8 lei / m2 

30 Taxa de folosință a drumurilor agricole  a autoturismelor de 
teren și a utilajelor forestiere a persoanelor care nu au 
domiciliu în comuna Valea Chioarului . 
Menționăm că transportul de material lemnos peste 10 tone pe 
drumul de câmp și drumurile agricole este interzisă și se 
semnalizează corespunzător .  

 
 

                 55 lei / zi 
                 56 lei / zi 

 
Taxe pentru  organizarea unor manifestari sau alte evenimente in caminele culturale  Localitatea Valea Chioarului 

 Nivelurile aplicabile pentru anul 2022 , indexate cu rata inflației de 2,6 % 
-lei- 

Nr. 
crt 

EVENIMENT /MANIFESTARE Taxe practicate în anul 2021 Taxe aplicabile în anul 2022 
Indice 
modif. 

2021/2020 

1. NUNTA 550 564 1,025 

2. HORA TARANEASCA  X x X 

3. DISCOTECA  165 169 1,024 

4. MESE FESTIVE 110 113 1,027 
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5. 

 
 
MESE FUNERARE 

Vara-  22 Lei  energie             
electrică  
Iarna – 32 Lei gaz 
          - 22 Lei  energie                 
electrică 
 

Vara-  23 Lei  energie             
electrică 
Iarna – 33 Lei gaz 
          - 23 Lei energie             
electrică  
 

1,04 
1,03 
1,04 

6. 
ALTE  MANIFESTARI  CULTURALE 
( FESTIVALURI) 

110 
113 1,027 

7. TAXA GARANTIE CURATENIE  110 113 1,027 

8. 
TAXA MANIFESTĂRI  ALTELE  DECAT  CELE DE 
CULTURĂ  SI SOCIALE  

 
220 226 2,027 

Localitatea Curtuiușu Mare 
-lei- 

1. NUNTA 550 564 1,025 

2. HORA TARANEASCA  X x X 

3. DISCOTECA  165 169 1,024 

4. MESE FESTIVE 110 113 1,027 

5. MESE FUNERARE 22  Lei  energie  electrică 22  Lei  energie  electrică 1,00 

6. TAXA GARANTIE CURATENIE 110 113 1,027 

7. 
TAXA MANIFESTĂRI  ALTELE  DECAT  CELE DE 
CULTURĂ  SI SOCIALE  220 

 
226 1,027 

 
 

Localitatea Mesteacăn 
-lei- 

1. NUNTA 550 564 1,025 

2. HORA TARANEASCA  X x x 

3. DISCOTECA  165 169 1,024 

4. MESE FESTIVE 110 113 1,027 

5. MESE FUNERARE 22  Lei  energie  electrică 22  Lei  energie  electrică 1,00 

6. TAXA GARANTIE CURATENIE 110 113 1,027 

7. 
TAXA MANIFESTĂRI  ALTELE  DECAT  CELE DE 
CULTURĂ  SI SOCIALE  220 

 
226 1,027 
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Localitatea Vărai 
-lei- 

1. NUNTA 550 564 1,025 

2. HORA TARANEASCA  X x X 

3. DISCOTECA  165 169 1,024 

4. MESE FESTIVE 110 113 1,027 

5. MESE FUNERARE 22  Lei  energie  electrică 22  Lei  energie  electrică 1,00 

6. TAXA GARANTIE CURATENIE 110 113 1,027 

7. 
TAXA MANIFESTĂRI  ALTELE  DECAT  CELE DE 
CULTURĂ  SI SOCIALE  220 

 
226 1,027 

 
Localitatea Durușa 

-lei- 

1. NUNTA x x 1,025 

2. HORA TARANEASCA  X x X 

3. DISCOTECA  165 169 1,024 

4. MESE FESTIVE 110 113 1,027 

5. MESE FUNERARE 22  Lei  energie  electrică 22  Lei  energie  electrică 1,00 

6. TAXA GARANTIE CURATENIE 110 113 1,027 

7. 
TAXA MANIFESTĂRI  ALTELE  DECAT  CELE DE 
CULTURĂ  SI SOCIALE  220 

 
226 1,027 
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          TAXA INCHIRIERE VESELĂ : 

• Pentru tacam complect 

• Cani tuica  

• Boluri supa  

• Tavi  

• Cratita  

• Pentru un panou           

• Pentru banca             
 
  In caz de spargeri sau lipsuri (vesela , pahare , 
tacamuri) 

 
2 lei 
2 lei 
2 lei 
2 lei  

                            10 lei  
1 leu 
2 lei  

 
 

se va achita de doua ori valoarea 
acestora la pretul de referinta 

reactualizat 

2 lei 
2 lei 
2 lei 
2 lei  

                     10 lei  
1 leu 
2 lei  

 
 

se va achita de doua ori 
valoarea acestora la pretul 

de referinta reactualizat 

 

 
SANCTIUNI : 

Nivelurile aplicabile pentru anul 2022 , indexate cu rata inflației de 2,6 % 
 

• Nerespectarea oblogatiei de catre persoanele fizice si juridice  de depozitare a gunoaielor in locuri special amenajate 
se sanctioneaza contraventional cu amenda intre 213  lei si 1597 lei amenda fixa . 

 

• Neînregistrarea utilajelor agricole (tractoare , remorci agricole ) , atrage dupa sine sanctioneaza contraventional cu 
amenda intre 107  lei si 532 lei amenda fixa . 

• Nerespectarea oblogatiei de catre persoanele fizice si juridice de a circula pe drumurile comunale , a camioanelor si a 
altor utilaje forestiere care nu au destinatie agricola se sanctioneaza contraventional cu amenda intre 532 lei si 2130 lei 
amenda fixa . 

• Pentru nevizarea borderoului de achizitii se sanctioneaza contraventional cu amenda in valoare de 532 lei iar daca se 
achita   in termenul de cel mult 15 zile calendaristice de la data primirii procesului – verbal de constatare a contraventiei 
, jumatate din minimul amenzii . 

• Pentru transportul de material lemnos peste 10 tone pe drumul de câmp și drumurile agricole se sanctionează 
contraventional cu amenda in valoare de 1026 lei . 
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1.  Taxa zilnica pentru utilizarea temporara a locurilor publice                                                                                                               1 leu/mp 1 leu/mp 0 % 

2. 
Taxa pentru detinerea in proprietate sau in folosinta dupa caz de utilaje autorizate sa 
functioneze in scopul obtinerii de venit 

9 lei/zi 9 lei/zi 0 % 

3. 
Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrative este in cuantum de 
500 lei si poate fimajorata prin hotarire a consiliului local fara ca majorarea sa poata 
depasi 50% din aceasta valoare .Taxa se face venit la bugetul local . 

660 660 1,00 

4. 
 Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte 
asemenea planuri, deținute de consiliile locale, consiliul local stabilește o taxă de până la 
32 lei, inclusiv. 

34 lei inclusiv pt. 
fiecare mp sau 
fractiune de mp 

32 lei inclusiv pt. 
fiecare mp sau 
fractiune de mp 

0,941 

CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE  
Art. 486  – Alte taxe locale 

CAPITOLUL X  –  ALTE DISPOZITII COMUNE  



33 

 

 
Art. 489- Majorarea impozitelor si taxelor locale de consiliile locale      
     (1) Autoritatea deliberativă a administrației publice locale, la propunerea autorității executive, poate stabili cote adiționale la impozitele și taxele locale 
prevăzute în prezentul titlu, în funcție de următoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum și de necesitățile bugetare locale, cu excepția 
taxelor prevăzute la art. 494 alin. (10) lit. b) și c). 
(2) Cotele adiționale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 50% față de nivelurile maxime stabilite în prezentul titlu. 
(3) Criteriile prevăzute la alin. (1) se hotărăsc de către autoritatea deliberativă a administrației publice locale. 
(4) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe teren cu până la 500%, începând cu al treilea an, în 
condițiile stabilite prin hotărâre a consiliului local.  
(5) Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri și impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan. 
(6) Criteriile de încadrare în categoria clădirilor și terenurilor prevăzute la alin. (5) se adoptă prin hotărâre a consiliului local. 
(7) Clădirile și terenurile care intră sub incidența alin. (5) se stabilesc prin hotărâre a consiliului local conform elementelor de identificare potrivit 
nomenclaturii stradale. 
(8) Hotărârile consiliului local stabilite potrivit alin. (7) au caracter individual. 

 

                Conf. art. 493 alin. (3) Cod Fiscal - Contravenţia prevazută la art. 493, alin. (2) lit. a), în cazul persoanelor fizice se sancţionează cu amendă de 
la 75 lei la 298 lei; 
               Conf. art. 493 alin. (3) Cod Fiscal -  Contravenţia prevazută la art. 493, alin. (2) lit. b), în cazul persoanelor fizice se sancţionează cu amendă de 
la 298 lei la 741 lei; 
                Conf. art.493 alin. (4) Cod Fiscal - 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 amenda de la 346 lei la 1681 lei în cazul persoanelor 
fizice; 
 
În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la aliniatele 3 şi 4 se majorează cu 300%, respectiv: 
              Conf. art. 493 alin. (5) Cod Fiscal - Contravenţia prevazută la art. 493, alin. (2) lit. a), în cazul persoanelor juridice se sancţionează cu amendă 
de la 299 lei la 1188 lei; 
              Conf. art. 493 alin. (5) Cod Fiscal - Contravenţia prevazută la art. 493, alin. (2) lit. b), în cazul persoanelor juridice se sancţionează cu amendă 
de la 1188 lei la 2965 lei; 
             Conf. art. 493 alin. (4) si (5) Cod Fiscal - 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 sanctionează cu amendă de la 1384 lei la 6722  lei în cazul 
persoanelor juridice. 
 

 
 

 

 

 

CAPITOLUL X I –  SANCTIUNI 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_11022020.htm#A494
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S C U T I R I 

    Facilitati pentru persoane fizice conform LEGEA nr. 227/2015 privind Codul fiscal  
- Impozitul pe cladiri si taxa pe cladiri prevazute la Art. 456 alin (1), 
- Impozitul pe teren si taxa pe teren prevazute art. 464 alin (1), 
- Impozitul pe  mijloacele de transport, prevazute art. 469 alin (1), 
-Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor prevazute la art. 476 alin (1), 
- Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate  prevazute la art. 479 alin (1), (2), (3), (4), (5), 
-Impozitul pe spectacole prevazut la art. 482 , 
 Toate aceste facilitati sunt cuprinse in  LEGEA nr. 227/2015 privind Codul fiscal  

 

 

 

 

 

*Mentionăm faptul că ne rezervăm dreptul de a modifica valorile menționate in anexa nr. 1, în condițiile în care prin acte normative 
speciale acestea vor fi modificate. 

 

 

 

 
          ÎNTOCMIT , 
Liliana Alexandrina GROZA  
 


