
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI, COMUNA NICŞENI 

CIF: 3372122 

e-mail: primaria_nicseni@yahoo.com; telefon/fax: 0231539530 

 

Nr. 4081/23.09.2022 

 

ANUNŢ 

referitor la elaborarea unui proiect de act normativ 

 

Astăzi, 23.09.2022, primarul comunei Nicșeni, în calitate de inițiator, anunţă 

deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului 

următorului act normativ: 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea taxelor și impozitelor locale aplicabile în anul 2023 

 

Paragraf descriptiv – Potrivit prevederilor art. 1, art. 2 alin 2 lit. h precum și cele 

din titlul IX din Legea nr. 227/2015, impozitele şi taxele locale se stabilesc pentru anul fiscal 

următor în cursul anului fiscal curent. 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include (după caz):  

* nota de fundamentare a proiectului; referatul de aprobare privind necesitatea 

adoptării actului normativ propus;  

* textul complet al proiectului actului respectiv:  

* alte documente considerate relevante. 

Documentaţia poate fi consultată:  

* pe pagina de internet a instituţiei, la https://primarianicseni.ro/informatii-de-

interes-public/transparenta-decizionala/informari-proiecte-de-hotarari-cu-caracter-normativ/ 

* la sediul instituţiei: primăria comunei Nicșeni, strada Principală, nr. 56 

* proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la 

biroul de relaţii cu publicul al instituţiei. 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act 

normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 

7.11.2022:  

|_| ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria_nicseni@yahoo.com;  

|_| la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa: Primăria comunei Nicșeni, strada Principală, 

nr. 56, între orele 08.00-13.00. 

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind aprobarea taxelor 

și impozitelor locale aplicabile în anul 2023”. 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe 

pagina de internet a instituţiei, la linkul https://primarianicseni.ro/informatii-de-interes-

public/transparenta-decizionala/informari-proiecte-de-hotarari-cu-caracter-normativ/. 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se 

dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de 
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către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la 

data de 7.11.2022, ora 13.00. 

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de 

contact: telefon: 0231539530, e-mail: primaria_nicseni@yahoo.com, persoană de contact: 

Diac-Milatinovici Lucian-Iulian. 

 

 

Secretar general al comunei 

Diac-Milatinovici Lucian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI, COMUNA NICŞENI 

CIF: 3372122 
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Nr. 47/23.09.2022                                           

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea taxelor și impozitelor locale aplicabile în anul 2023 

 

 

 

Întrunit în şedinţa ordinară din ___________,  

 
 

urmare a raportului de specialitate nr. 3477/22.08.2022, 

analizând referatul de aprobare al inițiatorului proiectului nr. 4080/23.09.2022, 

având în vedere avizul comisiei din cadrul consiliului local, 

în conformitate cu prevederile 

art. 56, art. 120 alin. 1, art. 139 alin. 2 din Constituția României, 

art. 7 alin. 2 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 

art. 84, art. 87 alin. 3, art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. c, art. 154 alin. 1, art. 240 alin. 

2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

art. 1, art. 2 alin. 1 lit. h, art. 453-494 - titlul IX - Impozite şi taxe locale din Legea 

227/2015 privind Codul fiscal,  

art. 5 alin. 1 lit. a, alin. 2, art. 16 alin. 2, art. 20 alin. 1 lit. b, art. 27, art. 30 din Legea nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale,  

art. 7 alin. 18 și 19, art. 8 alin. 2 ș.u. din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii,  

art. 162, art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 

art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, 

art. 1 alin. 4 lit. l, art. 8 alin. 3 lit. j, art. 43 alin. 7 și art. 44 alin. 2 lit. d din Legea serviciilor 

comunitare de utilități publice nr. 51/2006, 

art. 5 alin. 2 lit. k, art. 26 alin. 1 lit. b și c, alin. 3, alin. 5 și alin. 8 din Legea serviciului de 

salubrizare a localităților nr. 101/2006, 

art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, 

art. 6 alin. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și 

serviciilor de piață, 

art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și 

rurale, 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, 

Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, 

în temeiul art. 139 alin. 1, alin. 3 lit. c, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
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Consiliul local al comunei Nicșeni adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1 Se aprobă impozitele și taxele locale, taxele speciale și taxele asimilate acestora 

precum și amenzile aplicabile în Comuna Nicșeni, județul Botoșani, începând cu anul 2023, astfel 

cum sunt redate în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 (1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport 

sunt creanțe fiscale anuale care se plătesc în două tranșe egale până la 31 martie, respectiv 30 

septembrie inclusiv. 

(2) Taxa pe clădiri și taxa pe teren se plătesc lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii 

următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractelor prin care se transmite dreptul de 

concesiune, închiriere, administrare sau folosință. 

(3) Pentru neplata la termenele stabilite la alin. 1 și 2 contribuabilii datorează majorări de 

întârziere de 1% pentru fiecare lună sau fracție de lună, începând cu ziua imediat următoare 

termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv. 

(4) Toate tipurile de impozite și taxe locale se calculează pentru zona A. 

Art. 3 Impozitul anual pe clădiri, pe teren, pe mijloacele de transport, datorate aceluiași 

buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 de lei inclusiv, fiecare, 

se plătește integral până la primul termen de plată. 

Art. 4 (1) În cazul contribuabililor persoane fizice, pentru plata cu anticipație până la data 

de 31.03.2023 a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de 

transport, se acordă o bonificație în cuantum de 10%. 

(2) În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru plata cu anticipație până la data de 

31.03.2023 a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de 

transport, se acordă o bonificație în cuantum de 10%. 

Art. 5 Se aprobă scutirea de la plata taxei de salubrizare următoarele categorii de persoane 

fizice: 

a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de 

război; 

b) persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările 

şi completările ulterioare, şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 

105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

c) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de 

invaliditate şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor 

încadraţi în gradul I de invaliditate. 

Art. 6 Se stabilește plafonul de 1.000 de lei al obligațiilor fiscale restante la sfârșitul 

trimestrului şi neachitate la data publicării listei de către debitorii persoane juridice, în 

conformitate cu art. 162 alin. 2 Codul de Procedură Fiscală, aprobat de Legea nr. 207/2015. 

Art. 7 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2023. 

Art. 8 Primarul comunei Nicșeni, prin aparatul de specialitate asigură ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

Inițiator       Avizat pentru legalitate 

                Secretar general al comunei 

Bulboacă Victor-Claudiu          Diac-Milatinovici Lucian-Iulian 
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Anexa la HCL nr. / 

  

TABLOUL 

cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale 

și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul 

Local al Comunei Nicşeni în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal pentru anul 2023 
 

 

1. Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice 

 

(1) Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul 

pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1%, asupra valorii impozabile a clădirii. 

(2) 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/m2, din tabelul următor: 

 Valoarea impozabilă 

- lei/m2- 

Tipul clădirii 

Cu instalaţii de apă, 

canalizare, electrice şi 

încălzire (condiţii 

cumulative) 

Fără instalaţii de apă, 

canalizare, electrice 

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 

1.187 712 

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 

356 238 

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 

238 207 

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 

149 89 

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 

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 

 
50% din suma care s-ar 

aplica clădirii 
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de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri 

prevăzute la lit. A-D 

 

(3) În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii 

impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevăzut la alin. (2) valoarea impozabilă 

corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare. 

(4) 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. 

(5) 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. 

(6) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este 

amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform alin. (2)-(5) cu coeficientul de 

corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor: 

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 

 

2. Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice 

 

(1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se 

calculează prin aplicarea cotei de 0,2% asupra valorii impozabile. 

(2) Cota asupra valorii impozabile a clădirilor nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor 

fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol este de 0,4%. 

(3) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul 

se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457 din 

Codul fiscal. 

(4) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se 

calculează prin însumarea: 

a) impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 457 Cod fiscal; 

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

propria răspundere, prin aplicarea cotei menţionate la art. 458 Cod fiscal asupra valorii impozabile 

determinate potrivit art. 457. 

 

3. Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice 

 

(1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, 

impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,2% asupra valorii impozabile a 

clădirii. 

(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, 

impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 1,2%, inclusiv, asupra valorii 

impozabile a clădirii. 

(3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate 

pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 

0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 

(4) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani anteriori 

anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este de 5%. 

 

4. Calculul impozitului/taxei pe teren 

 



(1) Pentru terenurile 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 teren, care se datorează de concesionari, 

locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare 

impozitului pe teren, calculate conform art. 465 alin. 2 din Codul fiscal. În cazul transmiterii 

ulterioare altor entităţi a dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă asupra 

terenului, taxa se datorează de persoana care are relaţia contractuală cu persoana de drept public. 

(2) 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 impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi 

- lei/ha - 

0 I II III IV V 

A - - - - 844 783 

B - - - - - - 

C - - - - - - 

D - - - - - - 

(3) 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 la alin. (4), iar acest 

rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (5). 

(4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul 

următor, exprimate în lei pe hectar: 

Nr. 

crt. 
Zona/Categoria de folosinţă A 

1 Teren arabil 33 

2 Păşune 25 

3 Fâneaţă 25 

4 Vie 55 

5 Livadă 63 

6 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 33 

7 Teren cu ape 18 

8 Drumuri şi căi ferate 0 

9 Teren neproductiv 0 

(5) Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut 

în următorul tabel: 

Rangul localităţii Coeficientul de corecţie 

IV 1,10 

V 1,00 

(6) 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. 

(7) 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. 

(8) În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul unui an fiscal, 

impozitul 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. 

(9) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea 

suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, 

înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6) Cod fiscal: 

Nr. crt. Categoria de folosinţă 
Impozit 

(lei) 

1 Teren cu construcţii 36 

2 Teren arabil 57 

3 Păşune 30 

4 Fâneaţă 30 

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 63 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 63 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 

7 
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la 

nr. crt. 7.1 
19 

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie 0 

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

8.1 Teren cu amenajări piscicole 40 

9 Drumuri şi căi ferate 0 

10 Teren neproductiv 0 

5. Impozitul pe mijloacele de transport 

 

(1) 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: 

Nr.  

crt. 
Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 

Lei/200 cm3 sau 

fracţiune din aceasta 

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

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea 

cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv 

8 

2 Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de 

peste 1.600 cm3 

9 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 

cm3 inclusiv 

22 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 

cm3 inclusiv 

85 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 

cm3 inclusiv 

171 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 345 

7 Autobuze, autocare, microbuze 28 

8 Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată 

de până la 12 tone, inclusiv 

35 



9 Tractoare înmatriculate 22 

            II. Vehicule înregistrate 

1 Vehicule cu capacitate cilindrică lei/200 cm3 

1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 2 

1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 5 

2 Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 116 lei/an 

(2) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%. 

(3) În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru 

motocicletele respective. 

(4) În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare 

de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în 

tabelul următor: 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

Impozitul (în lei/an) 

Ax(e) 

motor(oare) cu 

sistem de 

suspensie 

pneumatică sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme 

de suspensie 

pentru axele 

motoare 

I 2 axe 

  1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 158 

  2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 158 436 

  3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 436 614 

  4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 614 1387 

  5 Masa de cel puţin 18 tone 614 1387 

II 3 axe 

  1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 158 274 

  2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 274 562 

  3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 562 730 

  4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 730 1124 

  5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1124 1705 

  6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1124 1705 

  7 Masa de cel puţin 26 tone 1124 1705 

III 4 axe 

  1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 730 739 

  2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 730 1154 

  3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1154 1833 

  4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1833 2719 

  5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1833 2719 

  6 Masa de cel puţin 32 tone 1833 2719 

(5) 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/an) 

Ax(e) 

motor(oare) cu 

sistem de 

suspensie 

pneumatică sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme 

de suspensie 

pentru axele 

motoare 

I 2 + 1 axe 

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

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

  3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 69 

  4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 71 163 

  5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 163 379 

  6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 379 492 

  7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 492 886 

  8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 886 1533 

  9 Masa de cel puţin 28 tone 886 1533 

II 2 + 2 axe 

  1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 152 355 

  2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 355 583 

  3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 583 857 

  4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 857 1034 

  5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1034 1696 

  6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1696 2355 

  7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2355 3572 

  8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2355 3572 

  9 Masa de cel puţin 38 tone 2355 3572 

III 2 + 3 axe 

  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1874 2605 

  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2605 3542 

  3 Masa de cel puţin 40 tone 2605 3542 

IV 3 + 2 axe 

  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1655 2297 

  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2297 3179 

  3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3179 4702 

  4 Masa de cel puţin 44 tone 3179 4702 

V 3 + 3 axe 

  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 943 1139 

  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1139 1702 

  3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1702 2708 

  4 Masa de cel puţin 44 tone 1702 2708 



(6) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de 

autovehicule prevăzută la alin. (6), impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare 

din tabelul următor: 

Masa totală maximă autorizată 
Impozit 

- lei - 

a) Până la 1 tonă, inclusiv 9 

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

c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 61 

d) Peste 5 tone 77 

(7) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma 

corespunzătoare din tabelul următor: 

Mijlocul de transport pe apă 
Impozit 

- lei/an - 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 25 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 67 

3. Bărci cu motor 249 

4. Nave de sport şi agrement 59 

5. Scutere de apă 249 

6. Remorchere şi împingătoare: X 

a) până la 500 CP, inclusiv 663 

b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv 1078 

c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv 1658 

d) peste 4000 CP 2654 

7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta 214 

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X 

a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 212 

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 3000 de tone, 

inclusiv 

332 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 582 

(8) 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. 

(9) În cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o 

declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau 

punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe 

mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau 

înregistrării mijlocului de transport. 

 

6. Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a altor 

avize şi autorizaţii 

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul rural, este de 50% din suma stabilită 

în mediul urban conform tabelului următor: 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism - lei - 

a) până la 150 m2, inclusiv 6 

b) între 151 şi 250 m2, inclusiv 7 



c) între 251 şi 500 m2, inclusiv 9 

d) între 501 şi 750 m2, inclusiv 14 

e) între 751 şi 1.000 m2, inclusiv 17 

f) peste 1.000 m2 17 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care 

depăşeşte 1.000 m2 

Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism 30% din cuantumul taxei pentru 

eliberarea certificatului sau a autorizaţiei 

iniţiale. 

 

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către 

comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului 

18 

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire 

pentru o clădire rezidenţială sau clădire-anexă 

0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor 

de construcţii 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru 

alte construcţii decât cele menţionate anterior 

1% din valoarea autorizată a lucrărilor de 

construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor 

aferente. 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală 

sau parţială, a unei construcţii 

0,1% din valoarea impozabilă stabilită 

pentru determinarea impozitului pe 

clădiri, aferentă părţii desfiinţate. 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări 18 pentru fiecare m2 de teren afectat 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru 

lucrările de organizare de şantier în vederea realizării 

unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie 

de construire 

3% din valoarea autorizată a lucrărilor de 

organizare de şantier. 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de 

tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri 

2% din valoarea autorizată a lucrărilor de 

construcţie 

Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, 

containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi 

panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în 

spaţiile publice 

8 

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările 

de racorduri şi branşamente la reţele publice 

17/racord 

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură 

stradală şi adresă 

9 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de 

funcţionare 

24 

Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, 

respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare 

a produselor din sectorul agricol 

86 

(54-atestat, 32 carnet) 

Taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei 

privind desfăşurarea activităţilor de alimentație publică 

pentru o suprafaţă de până la 500 m2 

335 

Taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei 

privind desfăşurarea activităţilor de alimentație publică 

pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2 

4477 

 

7. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 

Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate 1%/valoarea serviciilor 



Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate n 

cazul unui afişaj situat în locul în care persoana 

derulează o activitate economică 

36/mp/fracțiune de mp 

Taxa pentru afişaj în cazul oricărui altui panou, afişaj 

sau oricărei altei structuri de afişaj pentru reclamă şi 

publicitate 

26/mp/fracțiune de mp 

 

8. Impozitul pe spectacole 

Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea 

biletelor de intrare şi a abonamentelor, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, după cum urmează: 

a) 1% pentru spectacolul 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 altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a). 

 

9. Taxe speciale 

Taxa -lei- 

Taxă salubrizare utilizatori casnici 5,16 lei/pers/lună 

Taxă salubrizare utilizatori noncasnici 

a) 0-4 angajați - 75 kg deșeuri/lună (0,25 mc) 

b) 5-9 angajați – 150 kg deșeuri/lună (0,5 mc) 

181,27 lei/mc 

(517,92 lei/to) 

Taxă pentru eliberarea certificatului de atestare a 

edificării/extinderii construcției (edificată fără 

autorizație anterior anului 2001) 

23 

Taxă pentru înregistrarea în registrele de stare civilă 

române a actelor de stare civilă înregistrate în străinătate 

5 

Taxă pentru eliberarea altor certificate de stare civilă în 

locul celor pierdute, sustrase, distruse, deteriorate 

11 

Taxă servicii de copiere documente 0,5/pagină 

Taxă înregistrare contract de arendă – persoane fizice 42 

Taxă înregistrare contract de arendă – persoane juridice 84 

Taxă eliberare certificat de atestare fiscală 23 

Taxă eliberare adeverințe de orice tip cu excepția celor 

utilizate pentru asistență socială 

5 

Taxă afișare ofertă de vânzare teren agricol extravilan 86 

Taxă eliberare număr casă  11 

Taxă executare lucrări cu buldoexcavator 180/oră 

Taxă avizare anuală atestat de producător/carnet de 

comercializare 

15 

Taxă căutare în arhivă 108 

Taxă înregistrare act adițional la contractele de arendă 

a) persoane fizice 

b) persoane juridice 

 

32 

63 

Taxă închiriere sala mare cămin cultural  

a) pentru organizare și desfășurare de nunți, botezuri, 

cumetrii 

b) pentru ședințe, simpozioane, întâlniri fără scop 

 

1078/ eveniment 

 

215/ eveniment 



lucrativ 

Taxă închiriere sala mică cămin cultural  

a) pentru organizare și desfășurare de nunți, botezuri, 

cumetrii 

b) pentru ședințe, simpozioane, întâlniri fără scop 

lucrativ 

 

539/ eveniment 

 

108/ eveniment 

Taxă pentru comerț ambulant 34/zi 

Taxă oficiere căsătorii în zilele de sâmbătă, duminică și 

zilele libere legale sau în afara programului de lucru 

108/eveniment 

Taxă pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale 

administrativă 

559 

Taxă pentru eliberarea de copii heliografice de pe 

planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, 

deţinute de unitatea administrativ-teritorială 

36 

 

10. Alte dispoziții commune 

(1) Cote adiţionale la impozitele şi taxele local – 0%. 

(2) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se majorează cu 

200%, începând cu al treilea an. 

(3) Impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren se majorează cu 200% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan. 

 

11. Sancțiuni 

(1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să 

fie considerate, potrivit legii, infracţiuni: 

a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. 

(10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), 

(4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. 

(2) din Codul fiscal. Contravenţia prevăzută la lit. a) se sancţionează cu amendă în cuantum de 

188 lei. 

b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), 

alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5) şi alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi 

alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2) din 

Codul fiscal. Contravenţia prevăzută la lit. a) se sancţionează cu amendă în cuantum de 673 lei. 

(2) 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 în cuantum de 943 lei. 

(3) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (1) şi 

(2) se majorează cu 300%. 

 


