
1 
 

ANEXĂ  la HCL  /2022 
 

TABLOUL 
cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor şi taxelor locale, taxele speciale şi amenzile care se 

stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Comunei Știuca 
 pentru anul 2023, 

 
în limitele si în condiţiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare 

 
CAPITOLUL   I -  DISPOZIŢII GENERALE 

 
 

Art. 454. - Impozite si taxe locale  
    Impozitele si taxele locale sunt prevăzute după cum urmează:  

   a) impozitul pe clădiri si taxa pe clădiri - Anexa nr. 1;  
   b) impozitul pe teren si taxa pe teren - Anexa nr. 2;  
   c) impozitul pe mijloacele de transport – Anexa nr. 3;  
   d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizațiilor – Anexa nr. 4;  
   e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate – Anexa nr. 5;  
   f) impozitul pe spectacole – Anexa nr. 6;  
   g) taxele special – Anexa nr. 7;  

                                         h) alte taxe locale – Anexa nr. 8.  
Anexa nr. 1: 

 
CAPITOLUL II  -   IMPOZITUL PE CLĂDIRI SI TAXA PE CLĂDIRI 

A. VALORILE  IMPOZABILE  ÎN CAZUL  PERSOANELOR  FIZICE 

 Art. 456. - Scutiri 
        Art. 457  - Calculul impozitului pe clădirile rezidențiale aflate in proprietatea persoanelor fizice . 

(1)   Pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa, aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea 
unei cote cuprinse intre 0,08%-0,2%, asupra valorii impozabile a cladirii. 
 

Valorii impozabile a clădirii Cota impozitului pe clădiri pe anul 2023 

0.1 % 0.1118 % 
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Art. 457  
(2) Valoarea impozabila a clădirii, exprimata in lei, se determina prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate a acesteia, exprimata in metri pătrați, cu 
valoarea impozabila corespunzătoare, exprimata in lei/m2, din tabelul următor: 
 

Tipul clădirii 

Valorile stabilite în Codul Fiscal Valorile stabilite în anul 2023 

Valoarea impozabila - lei/m2 - Valoarea impozabila - lei/m2 

Cu instalații de apa, 
canalizare, electrice si  

incalzire (conditii 
cumulative) 

Fara instalatii de apa, 
canalizare, electrice 

sau incalzire 

Cu instalații de apa, 
canalizare, electrice si  

incalzire (conditii 
cumulative) 2023 

Fara instalatii de apa, 
canalizare, electrice sau 

incalzire 2023 

A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu 
pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte 
materiale rezultate in urma unui tratament termic 
si/sau chimic 

1000 600 1118,26 670,95 

B. Clădire cu peretii exteriori din lemn, din 
piatra naturala, din caramida nearsa, din vălătuci 
sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament 
termic si/sau chimic 

300 200 335,47 223,65 

C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat 
sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din 
orice alte materiale rezultate in urma unui tratament 
termic si/sau chimic 

200 175 223,65 195,69 

D. Cladire-anexa cu peretii exteriori din 
lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din 
valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui 
tratament termic si/sau chimic 

125 75 139,78 83,86 

E. In cazul contribuabilului care detine la 
aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, demisol 
si/sau la mansarda, utilizate ca locuinta, in oricare 
dintre tipurile de clădiriprevazute la lit. A-D 

75% din suma care  
s-ar aplica clădirii 

75% din suma care  
s-ar aplica clădirii 

75% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

75% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

F. In cazul contribuabilului care deține la 
aceeași adresa încăperi amplasate la subsol, la 
demisol si/sau la mansarda, utilizate in alte scopuri 
decat cel de locuința, in oricare dintre tipurile de 
clădiri prevăzute la lit. A-D 

50% din suma care  
s-ar aplica clădirii 

50% din suma care 
 s-ar aplica clădirii 

50% din suma care 
 s-ar aplica clădirii 

50% din suma care 
 s-ar aplica clădirii 
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    (3) In cazul unei clădiri care are pereții exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifica in tabelul 
prevăzut la alin. (2) valoarea impozabila cea mai mare corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare. 
   (4) Suprafața construita desfășurata a unei clădiri se determina prin însumareasuprafetelorsectiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale 
balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansarda, exceptandsuprafetele podurilor neutilizate ca locuinta, ale scarilor si 
teraselor neacoperite. 
   (5) Daca dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, atunci suprafata construita desfasurata a 
clădirii se determina prin inmultireasuprafetei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4.  
   (6) Valoarea impozabila a clădirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este amplasata cladirea, prin inmultirea valorii 
determinate conform alin. (2)-(5) cu coeficientul de corectiecorespunzator, prevazut in tabelul urmator:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7) In cazul unui apartament amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente, coeficientul de corectie prevazut la alin. (6) se 
reduce cu  0,10. 
 (8) Valoarea impozabila a clădirii, determinata in urma aplicării prevederilor alin. (1)-(7), se reduce in funcție de anul terminării acesteia, 
după cum urmează:   

a)  cu 50%, pentru cladirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta; 
b)  cu 30%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 50 de ani si 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de eferinta; 
c)  cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta. 

               

 Zona in cadrul localitatii Rangul localitatii 

 
 

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 

Zona in cadrul localitatii 
Rangul localității 

IV  
Stiuca 

V            
Olosag, Dragomiresti, Zgribesti 

A 1,10 1,05 
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(9) In cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majora, din punct de vedere fiscal, anul terminarii se actualizeaza, astfel ca 
acesta se considera ca fiind cel in care a fost efectuata receptia la terminarea lucrarilor. Renovarea majora reprezintaactiunea complexa care 
cuprinde obligatoriu lucrari de interventie la structura de rezistenta a clădirii, pentru asigurarea cerintei fundamentale de rezistenta mecanica 
si stabilitate, prin actiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum si, dupa caz, alte lucrari de interventie 
pentru mentinerea, pe intreaga durata de exploatare a clădirii, a celorlalte cerinte fundamentale aplicabile constructiilor, conform legii, 
vizând, in principal, cresterea performantei energetice si a calitatii arhitectural-ambientale si functionale a clădirii. Anul terminarii se 
actualizeaza in conditiile in care, la terminarea lucrarilor de renovare majora, valoarea clădirii creste cu cel putin 50% fata de valoarea 
acesteia la data inceperiiexecutariilucrarilor. 

 
CALCULUL IMPOZITULUI PE CLĂDIRILE NEREZIDENTIALE AFLATE IN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE 
Art. 458. -  

(1) Pentru clădirilenerezidențiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote  
cuprinse intre 0,2-1,3% asupra valorii care poate fi:  

Art. 458. – alin. (1)         - 0,2 % Valorile stabilite în anul 2023 
0,23 % 

   a) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;  
   b) valoarea finala a lucrărilor de constructii, in cazul clădirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;  
   c) valoarea clădirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul clădirilor dobândite in ultimii 5 ani  
anteriori anului de referinta.  
   (2) Cota impozitului pe cladiri se stabileste prin hotarare a consiliului local. 
   (3) Pentru clădirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul pe 
clădiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.  

Art. 458. – alin. (3)        - 0,4 % Valorile stabilite în anul 2023 
0,46% 

 
   (4) In cazul in care valoarea clădirii nu poate fi calculata conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% 
asupra valorii impozabile determinate conform art. 457. 
 

                    Art. 458. – alin. (4)        - 2,0 % 
Valorile stabilite în anul 2023 

23,48% 
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CALCULUL IMPOZITULUI  PE CLĂDIRILE CU DESTINAȚIE MIXTĂ AFLATE IN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE 
Art. 459. –  
(1) In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculeaza prin insumarea: 
  a) impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential conform art. 457; 
  b) impozitului determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential, indicata prin declaratie pe propria raspundere, prin aplicarea cotei 
mentionate la art. 458 asupra valorii impozabile determinate potrivit art. 457, fara a fi necesara stabilirea valorii prin depunerea documentelor 
prevazute la art. 458 alin. (1)." 
(2) In cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara nicio activitate economica, impozitul se 
calculeaza conform art. 457. 
(3) In cazul cladirilor cu destinatie mixta, cand proprietarul nu declara la organul fiscal suprafata folosita in scop nerezidential, potrivit alin. 
(1) lit. b), impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0.3% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457. 

 
VALORILE  IMPOZABILE  ÎN CAZUL  PERSOANELOR  JURIDICE 

Art. 460. -  
(1) Pentru clădirile rezidențiale aflate in proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin 

aplicarea unei cote cuprinse intre 0,08%-0,2% asupra valorii impozabile a clădirii. 

Art. 460. – alin. (1)                 0,13% Valorile stabilite în anul 2023 
0,1366 % 

(2) Pentru clădirilenerezidențiale aflate in proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin 
aplicarea unei cote cuprinse intre 0,2%-1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii. 

Art. 460. – alin. (2)            1,3% 
Valorile stabilite în anul 2023 

1,3663 % 

(3) Pentru clădirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol, 
impozitul/taxa pe clădiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 

Art. 460. – alin. (3)             0,4% 
Valorile stabilite în anul 2023 

0.4473% 
 
Art. 461. - Declararea, dobandirea, instrainarea si modificarea cladirilor 
   (1) Impozitul pe cladiri este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care are in proprietate cladirea la data de 31 decembrie a anului 
fiscal anterior.  
   (2) In cazul dobandirii sau construirii unei cladiri in cursul anului, proprietarul acesteia are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal 
local in a carui raza teritoriala de competenta se afla cladirea, in termen de 30 de zile de la data dobandirii si datoreaza impozit pe cladiri 
incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.  
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   (3) Pentru cladirile nou-construite, data dobandirii cladirii se considera dupa cum urmeaza:  
   a) pentru cladirile executate integral inainte de expirarea termenului prevazut in autorizatia de construire, data intocmirii procesului-verbal 
de receptie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data terminarii efective a lucrarilor;  
   b) pentru cladirile executate integral la termenul prevazut in autorizatia de construire, data din aceasta, cu obligativitatea intocmirii 
procesului-verbal de receptie in termenul prevazut de lege;  
   c) pentru cladirile ale caror lucrari de constructii nu au fost finalizate la termenul prevazut in autorizatia de construire si pentru care nu s-a 
solicitat prelungirea valabilitatii autorizatiei, in conditiile legii, la data expirarii acestui termen si numai pentru suprafata construita 
desfasurata care are elementele structurale de baza ale unei cladiri, in speta pereti si acoperis. Procesul-verbal de receptie se intocmeste la 
data expirarii termenului prevazut in autorizatia de construire, consemnandu-se stadiul lucrarilor, precum si suprafata construita desfasurata 
in raport cu care se stabileste impozitul pe cladiri.  
(4) Declararea cladirilor in vederea impunerii si inscrierea acestora in evidentele autoritatilor administratiei publice locale reprezinta o 
obligatie legala a contribuabililor care detin in proprietate aceste imobile, chiar daca ele au fost executate fara autorizatie de construire.  
(5) In cazul in care dreptul de proprietate asupra unei cladiri este transmis in cursul unui an fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care 
detine dreptul de proprietate asupra cladirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului in care se instraineaza.  
(6) In cazul extinderii, imbunatatirii, desfiintarii partiale sau al altor modificari aduse unei cladiri existente cu destinatie nerezidentiala, care 
determina cresterea sau diminuarea valorii impozabile a cladirii cu mai mult de 25%, proprietarul are obligatia sa depuna o noua declaratie de 
impunere la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla cladirea, in termen de 30 de zile de la data modificarii 
respective, si datoreaza impozitul pe cladiri determinat in noile conditii incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator. 
(7) In cazul desfiintarii unei cladiri, proprietarul are obligatia sa depuna o noua declaratie de impunere la organul fiscal local in a carui raza 
teritoriala de competenta se afla cladirea, in termen de 30 de zile de la data demolarii sau distrugerii si inceteaza sa datoreze impozitul 
incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator, inclusiv in cazul cladirilor pentru care nu s-a eliberat autorizatie de desfiintare.  
 (8) Daca incadrarea cladirii in functie de rangul localitatii si zona se modifica in cursul unui an sau in cursul anului intervine un eveniment 
care conduce la modificarea impozitului pe cladiri, impozitul se calculeaza conform noii situatii incepand cu data de 1 ianuarie a anului 
urmator.  
(9) In cazul cladirilor la care se constata diferente intre suprafetele inscrise in actele de proprietate si situatia reala rezultata din masuratorile 
executate in conditiile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare pentru determinarea sarcinii fiscale se au in vedere suprafetele care 
corespund situatiei reale, dovedite prin lucrari de cadastru. Datele rezultate din lucrarile de cadastru se inscriu in evidentele fiscale, in 
registrul agricol, precum si in cartea funciara, iar impozitul se calculeaza conform noii situatii incepand cu data de 1 ianuarie a anului 
urmator celui in care se inregistreaza lucrarea de cadastru la oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, ca anexa la declaratia fiscala.  
(10) In cazul unei cladiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia se aplica urmatoarele reguli:  
   a) impozitul pe cladiri se datoreaza de locatar, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a fost incheiat contractul;  
   b) in cazul incetarii contractului de leasing, impozitul pe cladiri se datoreaza de locator, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator 
incheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atesta intrarea bunului in posesia locatorului ca urmare a 
rezilierii contractului de leasing;  
   c) atat locatorul, cat si locatarul au obligatia depunerii declaratiei fiscale la organul fiscal local in a carui raza de competenta se afla 
cladirea, in termen de 30 de zile de la data finalizarii contractului de leasing sau a incheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor 
documente similare care atesta intrarea bunului in posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing insotita de o copie a 
acestor documente. 
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(11) In cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, in temeiul unui contract de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta 
care se refera la perioade mai mari de o luna, titularul dreptului de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta are obligatia depunerii 
unei declaratii la organul fiscal local pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare intrarii in vigoare a contractului. 
 (12) In cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, in temeiul unor contracte de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta 
care se refera la perioade mai mici de o luna, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori 
folosinta are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare intrarii in vigoare a 
contractelor, la care anexeaza o situatie centralizatoare a acestor contracte.   
(13) In cazul unei situatii care determina modificarea taxei pe cladiri datorate, persoana care datoreaza taxa pe cladiri are obligatia sa depuna 
o declaratie la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla cladirea, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-
a inregistrat situatia respectiva.  
(14) Declararea cladirilor in scop fiscal nu este conditionata de inregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru si publicitate imobiliara.  
(15) Depunerea declaratiilor fiscale reprezinta o obligatie si in cazul persoanelor care beneficiaza de scutiri sau reduceri de la plata 
impozitului sau a taxei pe cladiri.  
 
PLATA   IMPOZITULUI/TAXEI 
Art. 462. -     
(1) Impozitul pe clădiri se plătește anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie, inclusiv.  
(2) Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, pana la data de 31 martie a anului 
respectiv, se acorda o bonificație de pana la 10%. 
(3) Impozitul pe cladiri, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul 
termen de plata.  
(4) In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, 
prevederile alin. (2) si (3) se refera la impozitul pe cladiri cumulat. 
(5) In cazul contractelor de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta, care se refera la perioade mai mari de o luna, taxa pe cladiri se 
plateste lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului, de catre concesionar, 
locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosinta 
(6) In cazul contractelor care se refera la perioade mai mici de o luna, persoana juridica de drept public care transmite dreptul de concesiune, inchiriere, 
administrare sau folosinta colecteaza taxa pe cladiri de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinta si o varsa lunar, pana la 
data de 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului. 

 
Art. 462. - PLATA   IMPOZITULUI/TAXEI 
(1) Impozitul pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie, inclusiv.  
(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului/taxei pe cladiri, datorat/e pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o 
bonificatie de pana la 10% inclusiv, stabilita prin hotarare a consiliului local.      
(3) Impozitul pe cladiri, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.  
(4) In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) si (3) se refera la 
impozitul pe cladiri cumulat.  
(41) In cazul contractelor de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta, care se refera la o perioada mai mare de un an, taxa pe cladiri se plateste anual, in doua 
rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie, inclusiv. 
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(5) In cazul contractelor de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta, care se refera la perioade mai mari de o luna, taxa pe cladiri se plateste lunar, pana la data 
de 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului, de catre concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosinta. 
(6) In cazul contractelor care se refera la perioade mai mici de o luna, persoana juridica de drept public care transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare sau 
folosinta colecteaza taxa pe cladiri de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinta si o varsa lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii 
urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului. 
   

  
 
 

CAPITOLUL III 
Anexa nr. 2: 

-  IMPOZITUL PE TEREN SI TAXA PE TEREN 
 
Art. 463.  
(1) Orice persoana care are in proprietate teren situat in Romania datoreaza pentru acesta un impozit anual, exceptand cazurile in care in prezentul titlu se prevede altfel.  
(2) Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa 
caz, oricaror entitati, altele decat cele de drept public, se stabileste taxa pe teren, care se datoreaza de concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de 
folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe teren. In cazul transmiterii ulterioare altor entitati a dreptului de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta 
asupra terenului, taxa se datoreaza de persoana care are relatia contractuala cu persoana de drept public  
(3) Impozitul prevazut la alin. (1), denumit in continuare impozit pe teren, precum si taxa pe teren prevazuta la alin. (2) se datoreaza catre bugetul local al comunei, al 
orasului sau al municipiului in care este amplasat terenul.  
(4) In cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta ce se refera la perioade mai mari de o luna, taxa pe teren se 
stabileste proportional cu numarul de luni pentru care este constituit dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta. Pentru fractiunile mai mici de o luna, 
taxa se calculeaza proportional cu numarul de zile din luna respectiva. 
(41) In cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta ce se refera la perioade mai mici de o luna, taxa pe teren se 
datoreaza proportional cu numarul de zile sau de ore prevazute in contract. 
(5) Pe perioada in care pentru un teren se plateste taxa pe teren, nu se datoreaza impozitul pe teren.  
(51) In cazul in care pentru o suprafata de teren proprietate publica sau privata a statului ori a unitatii administrativ-teritoriale se datoreaza impozit pe teren, iar in cursul 
unui an apar situatii care determina datorarea taxei pe teren, diferenta de impozit pentru perioada pe care se datoreaza taxa se compenseaza sau se restituie 
contribuabilului in anul fiscal urmator. 
 (6) In cazul terenului care este detinut in comun de doua sau mai multe persoane, fiecare proprietar datoreaza impozit pentru partea din teren aflata in proprietatea sa. In 
cazul in care nu se pot stabili partile individuale ale proprietarilor in comun, fiecare proprietar in comun datoreaza o parte egala din impozitul pentru terenul respectiv.  

 
Art. 464. - Scutiri 

 
 

Art. 465. - CALCULUL IMPOZITULUI  /  TAXEI PE TEREN 
 

(1) Impozitul/Taxa pe teren se stabilește luând in calcul suprafața terenului, rangul localității in care este amplasat terenul, zona si categoria de folosința a terenului, 
conform încadrării făcute de consiliul local.  
(2) In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin 
inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, din care se scad suprafetele de teren acoperite de cladiri, cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel: 
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Zona in 
cadrul 

localitatii 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localitati - lei/ha - 

0 I II III IV V 

A 8282-20706 6878-17194 6042-15106 5236-13090 711-1788 569-1422 
B 6878-17194 5199-12998 4215-10538 3558-8894 569-1422 427-1068 
C 5199-12998 3558-8894 2668-6670 1690-4226 427-1068 284-710 
D 3558-8894 1690-4226 1410-3526 984-2439 278-696 142-356 

 
 
 
 
 

Zona in cadrul 
localitatii 

Valorile stabilite în anul 2023 
Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități 

- lei/ha 
IV      

Stiuca 
V  

Olosag, Zgribesti, Dragomiresti 
A 831,98 665,55 

 
(3) In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se 
stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta la alin. (4), iar acest rezultat se inmulteste cu coeficientul de 
corectie corespunzator prevazut la alin. (5). 

 
 
 
 
 
 
 

IMPOZITUL / TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN 
                   RICE ALTĂ CATEGORIE DECÂT CEA CU CONSTRUCȚII 

 
 (4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul urmator, exprimate in lei pe hectar:   
 

Nr. 
crt. 

Zona / Categoria de folosinta A B C D 

1 Teren arabil 28 21 19 15 
2 Pasune 21 19 15 13 
3 Faneata 21 19 15 13 
4 Vie 46 35 28 19 
5 Livada 53 46 35 28 
6 Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera 28 21 19 15 
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7 Teren cu ape 15 13 8 0 
8 Drumuri si cai ferate 0 0 0 0 
9 Teren neproductiv 0 0 0 0 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Suma stabilita conform alin. (4) se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut in urmatorul tabel:  

Rangul localității Coeficientul de corecție 
0 8,00 
I 5,00 
II 4,00 
III 3,00 
IV 1,10 
V 1,00 

 
Rangul localității Coeficientul de corecție 

IV 1,10 
V 1,00 

 
 
(6) Ca exceptie de la prevederile alin. (3)-(5), in cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta 
categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se calculeaza conform prevederilor alin. (7) numai daca indeplinesc cumulativ 
urmatoarele conditii:  
a) au prevazut in statut, ca obiect de activitate, agricultura;  
 b) au inregistrate in evidenta contabila, pentru anul fiscal respectiv, venituri si cheltuieli din desfasurarea obiectului de activitate prevazut la lit.  

 
 IMPOZITUL / TAXA  PE TERENURILE  AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN 
(7) In cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, din care se scad suprafetele de teren acoperite de 
cladiri, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare categoriei de folosinta prevazuta in tabelul urmator si cu coeficientul de corectie corespunzator zonei si rangului 
localitatii:  
 

Nr. 
crt. 

Zona / Categoria de folosință 
Valorile stabilite în anul 2023 

B 
1 Teren arabil 24,59 
2 Pășune 22,24 
3 Fâneața 22,24 
4 Vie 40,93 
5 Livada 53,77 
6 Pădure sau alt teren cu vegetație forestiera 24,59 
7 Teren cu ape 15,20 
8 Drumuri si cai ferate 0 
9 Teren neproductiv 0 
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Nr. 
crt. 

Zona  
Categoria de folosință 

Impozit (lei)  
Cod Fiscal 

Cota 
stabilită 

Valorile stabilite  
în anul 2023 

1 Teren cu construcții 22-31 26 30,41 

2 Teren arabil 42-50 45 52,63 

3 Pășune 20-28 22 25,71 

4 Fâneață 20-28 22 25,71 

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 48-55 50 58,47 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0 0 

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 48-56 50 58,47 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 0 0 

7 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1 8-16 12 14,03 

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

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 1-6 2 2.33 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 26-34 28 32,73 

9 Drumuri și căi ferate 0 0 0 

10 Teren neproductiv 0 0 0 

 
(71) În cazul terenurilor apartinând cultelor religioase recunoscute oficial în România si asociatiilor religioase, precum si componentelor locale ale acestora, cu exceptia 
suprafetelor care sunt folosite pentru activitati economice, valoarea impozabila se stabileste prin asimilare cu terenurile neproductive. 
 (72) Pentru aplicarea dispozitiilor alin. (7), coeficientul de corectie corespunzator zonei si rangului localitatii este prevazut in tabelul urmator: 

 
 

Zona in cadrul localității Rangul localității 

 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 

 
(8) Inregistrarea in registrul agricol a datelor privind cladirile si terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum si schimbarea categoriei de 
folosinta se pot face numai pe baza de documente, anexate la declaratia facuta sub semnatura proprie a capului de gospodarie sau, in lipsa acestuia, a unui membru major 
al gospodariei. Procedura de inregistrare si categoriile de documente se vor stabili prin norme metodologice.  
(9) Nivelul impozitului pe teren prevazut la alin. (2) si (7) se stabileste prin hotarare a consiliului local. 
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Art. 466. –  DECLARAREA SI DATORAREA IMPOZITULUI SI A TAXEI PE TEREN 
(1) Impozitul pe teren este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care are in proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.  
(2) In cazul dobandirii unui teren in cursul anului, proprietarul acestuia are obligatia sa depuna o noua declaratie de impunere la organul fiscal local in a carui raza 
teritoriala de competenta se afla terenul, in termen de 30 de zile de la data dobandirii, si datoreaza impozit pe teren incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.  
(3) In cazul in care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis in cursul unui an fiscal, impozitul este datorat de persoana care detine dreptul de proprietate 
asupra terenului la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului in care se instraineaza.  
(4) Daca incadrarea terenului in functie de rangul localitatii si zona se modifica in cursul unui an sau in cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea 
impozitului pe teren, impozitul se calculeaza conform noii situatii incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.  
(5) In cazul modificarii categoriei de folosinta a terenului, proprietarul acestuia are obligatia sa depuna o noua declaratie de impunere la organul fiscal local in a carui 
raza teritoriala de competenta se afla terenul, in termen de 30 de zile de la data modificarii folosintei, si datoreaza impozitul pe teren conform noii situatii incepand cu 
data de 1 ianuarie a anului urmator. 
(6) In cazul terenurilor la care se constata diferente intre suprafetele inscrise in actele de proprietate si situatia reala rezultata din masuratorile executate in conditiile Legii 
nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au in vedere suprafetele care corespund situatiei reale, dovedite 
prin lucrari de cadastru. Datele rezultate din lucrarile de cadastru se inscriu in evidentele fiscale, in registrul agricol, precum si in cartea funciara, iar impozitul se 
calculeaza conform noii situatii incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care se inregistreaza lucrarea de cadastru la oficiile de cadastru si publicitate 
imobiliara, ca anexa la declaratia fiscala. 
 (7) In cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia se aplica urmatoarele reguli:  
   a) impozitul pe teren se datoreaza de locatar, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a fost incheiat contractul;  
   b) in cazul in care contractul de leasing financiar inceteaza altfel decat prin ajungerea la scadenta, impozitul pe teren se datoreaza de locator, incepand cu data de 1 
ianuarie a anului urmator celui in care terenul a fost predat locatorului prin incheierea procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care 
atesta intrarea bunului in posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;  
   c) atat locatorul, cat si locatarul au obligatia depunerii declaratiei fiscale la organul fiscal local in a carui raza de competenta se afla terenul, in termen de 30 de zile de 
la data finalizarii contractului de leasing sau a incheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atesta intrarea bunului in posesia 
locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing insotita de o copie a acestor documente.  
(8) In cazul terenurilor pentru care se datoreaza taxa pe teren, in temeiul unui contract de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta care se refera la perioade mai 
mari de o luna, titularul dreptului de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta are obligatia depunerii unei declaratii la organul fiscal local pana la data de 25 
inclusiv a lunii urmatoare intrarii in vigoare a contractului. 
  (9) In cazul terenurilor pentru care se datoreaza taxa pe teren, in temeiul unor contracte de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta care se refera la perioade 
mai mici de o luna, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta are obligatia sa depuna o declaratie la organul 
fiscal local, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare intrarii in vigoare a contractelor, la care anexeaza o situatie centralizatoare a acestor contracte. 
  (91) In cazul terenurilor pentru care se datoreaza taxa pe teren, in temeiul unui contract de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta care se refera la perioade mai 
mari de un an, titularul dreptului de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta are obligatia depunerii unei declaratii la organul fiscal local in termen de 30 de zile 
de la data intrarii in vigoare a contractului si datoreaza taxa pe teren incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator. 
 (10) In cazul unei situatii care determina modificarea taxei pe teren datorate, persoana care datoreaza taxa pe teren are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal 
local in a carui raza teritoriala de competenta se afla terenul, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-a inregistrat situatia respectiva.  
(11) Declararea terenurilor in scop fiscal nu este conditionata de inregistrarea acestor terenuri la oficiile de cadastru si publicitate imobiliara.  
(12) Depunerea declaratiilor fiscale reprezinta o obligatie si in cazul persoanelor care beneficiaza de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe teren. 

 
Art. 467. - PLATA   IMPOZITULUI  SI  A TAXEI  PE TEREN 
 
(1) Impozitul pe teren se plătește anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.  
(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului/taxei pe teren, datorat/e pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o 
bonificatie de pana la 10% inclusiv, stabilita prin hotarare a consiliului local.  
(3) Impozitul pe teren, datorat aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen 
de plata.  
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(41) In cazul contractelor de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta, care se refera la o perioada mai mare de un an, taxa pe teren se plateste anual, in doua rate 
egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie, inclusiv. 
 (5) In cazul contractelor de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta, care se refera la perioade mai mari de o luna, taxa pe teren se plateste lunar, pana la data de 
25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului, de catre concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosinta. 
 (6) In cazul contractelor care se refera la perioade mai mici de o luna, persoana juridica de drept public care transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare sau 
folosinta colecteaza taxa pe teren de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinta si o varsa lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii 
urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului. 
 

 

 
 
 

CAPITOLUL  IV 
Anexa nr. 3: 

 
IMPOZITUL  PE  MIJLOACELE DE TRANSPORT 

 
 
Art. 468.  
(1) Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie inmatriculat/inregistrat in Romania datoreaza un impozit anual pentru mijlocul de transport, 
cu exceptia cazurilor in care in prezentul capitol se prevede altfel.  
(2) Impozitul pe mijloacele de transport se datoreaza pe perioada cat mijlocul de transport este inmatriculat sau inregistrat in Romania.  
(3) Impozitul pe mijloacele de transport se plateste la bugetul local al unitatii administrativ- teritoriale unde persoana isi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa 
caz.  
(4) In cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datoreaza de 
locatar.  

 
 Art. 469. – Scutari 
(1) Nu se datoreaza impozitul pe mijloacele de transport pentru:  
   a) mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de razboi, vaduvelor de razboi sau vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de razboi, 
pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 
  b) mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat si a persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate, 
respectiv a reprezentantilor legali, pe perioada in care au in ingrijire, supraveghere si intretinere persoane cu handicap grav sau accentuat si persoane incadrate in gradul I 
de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea  
c)mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 1 si art. 5 alin. (1)-(8) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, si a 
persoanelor fizice prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, 
la alegerea contribuabilului; scutirea ramane valabila si in cazul transferului mijlocului de transport prin mostenire catre copiii acestora; 
      f) mijloacele de transport ale institutiilor publice;  
   g) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri in regim urban sau suburban, inclusiv transportul de 
pasageri in afara unei localitati, daca tariful de transport este stabilit in conditii de transport public;  
   h) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale in vigoare;  
   i) mijloacele de transport specializate pentru transportul stupilor in pastoral, astfel cum sunt omologate in acest sens de Registrul Auto Roman, folosite exclusiv pentru 
transportul stupilor in pastoral. 



14 
 

   j) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru interventii in situatii de urgenta;  
   k) mijloacele de transport ale institutiilor sau unitatilor care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice sau a Ministerului Tineretului 
si Sportului;  
   l) mijloacele de transport ale fundatiilor infiintate prin testament constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, 
precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;  
   m) mijloacele de transport ale organizatiilor care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire 
sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si 
pentru alte persoane aflate in dificultate, in conditiile legii;  
   n) autovehiculele actionate electric;  
   o) autovehiculele second-hand inregistrate ca stoc de marfa si care nu sunt utilizate in folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de 
leasing;  
   p) mijloacele de transport detinute de catre organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale.  
   "(2) Consiliile locale pot hotari sa acorde scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele de transport pentru: 
   a) mijloacele de transport agricole utilizate efectiv in domeniul agricol. In cazul scutirii sau reducerii impozitului pe mijloacele de transport acordate persoanelor 
juridice se vor avea in vedere prevederile legale in vigoare privind acordarea ajutorului de stat; 
   b) mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile 
si completarile ulterioare, pentru un singur mijloc de transport la alegerea contribuabilului." 
     (3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv in domeniul agricol, stabilita conform alin. (2), se aplica incepand 
cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care persoana depune documentele justificative.  
   (4) Impozitul pe mijloacele de transport se reduce cu 50% pentru persoanele fizice care domiciliaza in localitatile precizate in:  
"(5) Scutirile prevazute la alin. (1) lit. a)-c) se acorda integral pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, aflat in proprietatea persoanelor 
mentionate la aceste litere, detinute in comun cu sotul sau sotia. In situatia in care o cota-parte din dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport apartine unor terti, 
scutirea nu se acorda pentru cota-parte detinuta de acesti terti." 
  "(6) Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport, stabilita conform alin. (1) lit. b), se aplica incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care persoana 
depune documentele justificative." 
      (7) Prin exceptie de la prevederile alin. (6), scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport stabilita conform alin. (1) lit. b) in cazul persoanelor cu 
handicap temporar, care detin un certificat de handicap revizuibil, se acorda incepand cu data emiterii noului certificat de handicap, cu conditia ca acesta sa aiba 
continuitate si sa fie depus la organul fiscal local in termen de 45 de zile. 
 
 
 
 
Art. 470. – CALCULUL   IMPOZITULUI   PE  MIJLOACELE   DE TRANSPORT 
 
(1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculeaza in functie de tipul mijlocului de transport, conform celor prevazute in prezentul capitol.  
(2) In cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea 
fiecarei grupe de 200 cm3 sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmator: 

 
 

Nr. 
crt. 

Mijloace de transport cu tracțiune mecanica Cod Fiscal 
Lei/200 cm3 sau fractiune 

din aceasta 2023 

I. VEHICULE INMATRICULATE (lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta) 
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1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1.600 cm3, inclusiv 8 8,94 

2 Motociclete, tricicluri si cvadricicluri cu capacitatea cilindrica de peste 1.600 cm3 9 10,05 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1.601 cm3 si 2.000 cm3 inclusiv 18 20,12 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.001 cm3 si 2.600 cm3 inclusiv 72 80,50 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.601 cm3 si 3.000 cm3 inclusiv 144 161,02 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cm3 290 324,29 

7 Autobuze, autocare, microbuze 24 26,83 

8 Alte vehicule cu tracțiune   mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone, inclusiv 30 33,54 

9 Tractoare înmatriculate 18 20,12 

II. VEHICULE INREGISTRATE 

1 Vehicule cu capacitate cilindrica  lei/200 cm3 

1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800 cm3 2 2,22 

1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cm3 5 5,59 

2 Vehicule fara capacitate cilindrica evidențiata 50 55,91 

 
 
 
 
(3) In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotararii consiliului local.  
(4) In cazul unui atas, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.  
 (5) In cazul unui autovehicul de transport de marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma 
corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator: 

 

Numarul de axe si greutatea bruta  
incarcata maxima admisa 

Impozitul (in lei/an) 

Ax(e) motor(oare) cu sistem de 
suspensie pneumatica sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru axele 

motoare 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 

pneumatica sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru 

axele motoare 

I doua axe   2023 

  1 Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 13 tone 0 142 0 158,78 

  2 Masa de cel putin 13 tone, dar mai mica de 14 tone 142 395 158,78 441,71 

  3 Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 15 tone 395 555 441,71 620,63 
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4 Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 18 tone 555 1257 620,63 1405,64 

5 Masa de cel putin 18 tone 555 1257 620,63 1405,64 

II 3 axe 

1 Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 17 tone 142 248 158,78 277,32 

2 Masa de cel putin 17 tone, dar mai mica de 19 tone 248 509 277,32 569,19 

3 Masa de cel putin 19 tone, dar mai mica de 21 tone 509 661 569,19 739,16 

4 Masa de cel putin 21 tone, dar mai mica de 23 tone 661 1019 739,16 1139,60 

5 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 1019 1583 739,16 1770,20 

6 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 1019 1583 739,16 1770,20 

7 Masa de cel putin 26 tone 1019 1583 739,16 1770,20 

III 4 axe 

1 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 661 670 739,16 749,23 

2 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 27 tone 670 1046 749,23 1169,69 

3 Masa de cel putin 27 tone, dar mai mica de 29 tone 1046 1661 1169,69 1857,43 

4 Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 1661 2464 1857,43 2755,39 

5 Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 32 tone 1661 2464 1857,43 2755,39 

6 Masa de cel putin 32 tone 1661 2464 1857,43 2755,39 

 
 
 
 (6) In cazul unei combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 
tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoareprevazuta in tabelul urmator:     
 

Numarul de axe si greutatea bruta  
incarcata maxima admisa 

Impozitul (in lei/an) 

Ax(e) motor(oare) cu sistem de 
suspensie pneumatica sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru axele 

motoare 

Ax(e) motor(oare) cu sistem 
de suspensie pneumatica sau 

echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru 

axele motoare 

I 2 + 1 axe   An 2023 

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

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

  3 Masa de cel putin 16 tone, dar mai mica de 18 tone 0 64 0 71,56 
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  4 Masa de cel putin 18 tone, dar mai mica de 20 tone 64 147 71,56 164,37 

  5 Masa de cel putin 20 tone, dar mai mica de 22 tone 147 344 164,37 384,67 

  6 Masa de cel putin 22 tone, dar mai mica de 23 tone 344 445 384,67 497,62 

  7 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 445 803 497,62 897,96 

  8 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 28 tone 803 1408 897,96 1574,51 

  9 Masa de cel putin 28 tone 803 1408 897,96 1574,51 

II 2+2 axe 

  1 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 138 321 154,31 358,95 

  2 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 321 528 358,95 590,44 

  3 Masa de cel putin 26 tone, dar mai mica de 28 tone 528 775 590,44 866,65 

  4 Masa de cel putin 28 tone, dar mai mica de 29 tone 775 936 866,65 1046,69 

  5 Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 936 1537 1046,69 1718,76 

  6 Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 33 tone 1537 2133 1718,76 2385,25 

  7 Masa de cel putin 33 tone, dar mai mica de 36 tone 2133 3239 2385,25 3622,05 

  8 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 2133 3239 2385,25 3622,05 

  9 Masa de cel putin 38 tone 2133 3239 2385,25 3622,05 

III 2+3 axe 

  1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1698 2363 1898,81 2642,45 

  2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2363 3211 2642,45 3590,74 

  3 Masa de cel putin 40 tone 2363 3211 2642,45 3590,74 

IV 3+2 axe 

  1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1500 2083 1677,39 2329,34 

  2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2083 2881 2329,34 3221,71 

  3 Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 2881 4262 3221,71 4766,03 

  4 Masa de cel putin 44 tone 2881 4262 3221,71 4766,03 

V 3+3 axe 

  1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 853 1032 953,87 1154,04 

  2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 1032 1542 1154,04 1724,35 



18 
 

  3 Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 1542 2454 1724,35 2744,21 

  4 Masa de cel putin 44 tone 1542 2454 1724,35 2724,21 

 
 

 
(7) In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinație de autovehicule prevazuta la alin. (6), impozitul pe mijloacele de transport 
este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 
 

 
Masa totala maxima autorizata Cod fiscal Impozit - lei -2023 

a) Pana la 1 tona, inclusiv 9 10,05 

b) Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone 34 38,01 

c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 52 58,14 

d) Peste 5 tone 64 71,56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(8) In cazul mijloacelor de transport pe apa, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 
 

Mijlocul de transport pe apa 
Cod  
fiscal 

Impozit 
- lei/an -2023 

1. Luntre, barcifara motor, folosite pentru pescuit si uz personal 21 23,47 

2. Barcifara motor, folosite in alte scopuri 56 62,61 

3. Barci cu motor 210 234,83 

4. Nave de sport si agrement 210 234,83 

5. Scutere de apa 210 234,83 

6. Remorchere si împingătoare:   
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a) pana la 500 CP, inclusiv 559 628,25 

b) peste 500 CP si pana la 2000 CP, inclusiv 909 1016,49 

c) peste 2000 CP si pana la 4000 CP, inclusiv 1398 1563,33 

d) peste 4000 CP 2237 2501,54 

7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fractiune din acesta 182 203,51 

8. Ceamuri, slepuri si barje fluviale:   

a) cu capacitatea de incarcare pana la 1500 de tone, inclusiv 182 203,51 

b) cu capacitatea de incarcare de peste 1500 de tone si pana la 3000 de tone, 
inclusiv 

280 313,11 

c) cu capacitatea de incarcare de peste 3000 de tone 490 
 

547,94 

 
 

(9) In înțelesul prezentului articol, capacitatea cilindrica sau masa totala maxima autorizata a unui mijloc de transport se stabilește prin cartea de identitate a mijlocului de 
transport, prin factura de achiziție sau un alt document similar. 

 
 

DECLARAREA  SI  DATORAREA  IMPOZITULUI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 
 

Art. 471. - 
(1) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care detine dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau 
înregistrat in Romania la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.  
(2) In cazul dobandirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta 
are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data dobandirii si datoreaza impozit pe mijloacele de transport incepand cu data de 1 
ianuarie a anului urmator inmatricularii sau inregistrarii mijlocului de transport. 
(3) In cazul in care mijlocul de transport este dobandit in alt stat decat Romania, proprietarul acestuia are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local in a carui 
raza teritoriala de competenta are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data eliberarii cartii de identitate a vehiculului (CIV) de 
catre Registrul Auto Roman si datoreaza impozit pe mijloacele de transport incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator inmatricularii sau inregistrarii acestuia in 
Romania.  
(4) In cazul radierii din circulatie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal in a carui raza teritoriala de competenta isi 
are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data radierii, si inceteaza sa datoreze impozitul incepand cu data de 1 ianuarie a anului 
urmator.  
(5) In cazul oricareisituatii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, 
contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a carei raza teritoriala isi are domiciliul/sediul/punctul 
de lucru, in termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenita, si datoreaza impozitul pe mijloacele de transport stabilit in noile conditiiincepand cu data de 1 
ianuarie a anului urmator.  
(6) In cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia se aplica urmatoarele reguli:  
     a) impozitul pe mijloacele de transport se datoreaza de locatar incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmatorincheierii contractului de leasing financiar, pana la 
sfarsitul anului in cursul caruiainceteaza contractul de leasing financiar;  
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     b) locatarul are obligatia depunerii declaratiei fiscale la organul fiscal local in a carui raza de competenta se inregistreaza mijlocul de transport, in termen de 30 de zile 
de la data procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atesta intrarea bunului in posesia locatarului, insotita de o copie a acestor 
documente;  
     c) la încetarea contractului de leasing, atat locatarul, cat si locatorul au obligatia depunerii declaratiei fiscale la consiliul local competent, in termen de 30 de zile de la 
data incheierii procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atesta intrarea bunului in posesia locatorului, insotita de o copie a 
acestor documente.  
(7) Depunerea declaratiilor fiscale reprezinta o obligatie si in cazul persoanelor care beneficiaza de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport. 
(8) Operatorii economici, comercianti auto sau societati de leasing, care inregistreaza ca stoc de marfa mijloace de transport, cumparate de la persoane fizice din 
Romania si inmatriculate pe numele acestora, au obligatia sa radieze din evidenta Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) 
mijloacele de transport de pe numele fostilor proprietari. 
"(9) Actul de instrainare-dobandire a mijloacelor de transport se poate incheia si in forma electronica si semna cu semnatura electronica in conformitate cu prevederile 
Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, cu completarile ulterioare, intre persoane care au domiciliul fiscal in Romania si se comunica electronic 
organului fiscal local de la domiciliul persoanei care instraineaza, organului fiscal local de la domiciliul persoanei care dobandeste si organului competent privind 
radierea/inregistrarea/inmatricularea mijlocului de transport, in scopul radierii/inregistrarii/inmatricularii, de catre persoana care instraineaza, de catre persoana care 
dobandeste sau de catre persoana imputernicita, dupa caz. 
(10) Organul fiscal local de la domiciliul persoanei care instraineaza mijlocul de transport transmite electronic persoanei care instraineaza si persoanei care dobandeste 
sau, dupa caz, persoanei imputernicite, respectiv organului fiscal local de la domiciliul dobanditorului, exemplarul actului de instrainare-dobandire a mijloacelor de 
transport incheiat in forma electronica, completat si semnat cu semnatura electronica, conform prevederilor legale in vigoare. In situatia in care organul fiscal local nu 
detine semnatura electronica in conformitate cu prevederile Legii nr. 455/2001, republicata, cu completarile ulterioare, documentul completat se transmite sub forma 
scanata, in fisier format pdf, cu mentiunea letrica «Conform cu originalul». 
(11) Organul fiscal local de la domiciliul persoanei care dobandeste mijlocul de transport completeaza exemplarul actului de instrainare-dobandire a mijloacelor de 
transport incheiat in forma electronica, conform prevederilor in vigoare, pe care il transmite electronic persoanelor prevazute la alin. (9), semnat cu semnatura 
electronica. 
In situatia in care organul fiscal local nu detine semnatura electronica in conformitate cu prevederile Legii nr. 455/2001, republicata, cu completarile ulterioare, 
documentul completat se transmite sub forma scanata, in fisier format pdf, cu mentiunea letrica «Conform cu originalul». 
(12) Persoana care dobandeste/instraineaza mijlocul de transport sau persoana imputernicita, dupa caz, transmite electronic un exemplar completat conform alin. (10) si 
(11) organului competent privind inmatricularea/inregistrarea/ radierea mijloacelor de transport. Orice alte documente necesare si obligatorii, cu exceptia actului de 
instrainare-dobandire a mijloacelor de transport intocmit in forma electronica si semnat cu semnatura electronica, se pot depune pe suport hartie sau electronic conform 
procedurilor stabilite de organul competent. 
(13) Actul de instrainare-dobandire a mijloacelor de transport intocmit, in format electronic, potrivit alin. (9) se utilizeaza de catre: 
   a) persoana care instraineaza; 
   b) persoana care dobandeste; 
   c) organele fiscale locale competente; 
   d) organul competent privind inmatricularea/inregistrarea/ radierea mijloacelor de transport. 
(14) Orice alte acte, cu exceptia actului de instrainare-dobandire a mijloacelor de transport intocmit in forma electronica si semnat cu semnatura electronica, solicitate de 
organele fiscale locale pentru scoaterea din evidenta fiscala a bunului, respectiv inregistrarea fiscala a acestuia, se pot depune si electronic la acestea, sub forma scanata, 
in fisier format pdf, cu mentiunea letrica «Conform cu originalul» insusita de catre vanzator sau de cumparator si semnate cu semnatura electronica de catre 
contribuabilul care declara. 
(15) Actul de instrainare-dobandire a unui mijloc de transport, intocmit in forma prevazuta la alin. (9), incheiat intre persoane cu domiciliul fiscal in Romania si persoane 
care nu au domiciliul fiscal in Romania, se comunica electronic de catre persoana care l-a instrainat catre autoritatile implicate in procedura de scoatere din evidenta 
fiscala a bunului. Prevederile alin. (10) si (11) se aplica in mod corespunzator. 
(16) In cazul unei hotarari judecatoresti care consfinteste faptul ca o persoana a pierdut dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport, aceasta se poate depune la 
organul fiscal local in forma electronica sub forma scanata, in fisier format pdf, cu mentiunea letrica «Conform cu originalul» si semnata electronic in conformitate cu 
alin. (9) de catre contribuabil." 

 



21 
 

 
 

PLATA  IMPOZITULUI  PE MIJLOCUL DE TRANSPORT 
Art. 472. - 
(1) Impozitul pe mijlocul de transport se plătește anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.  
(2) Pentru plata cu anticipație a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, 
se acorda o bonificație de pana la 10% inclusiv. 
(3) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral 
pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al 
aceleiasi unitati administrativ- teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL V   
Anexa nr. 4: 

 
 -   TAXA  PENTRU  ELIBERAREA  CERTIFICATELOR, AVIZELOR  ȘI A AUTORIZAȚIILOR 

 
TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM,  A AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE SI A ALTOR AVIZE SI 

AUTORIZAȚII 
 Art. 473. - Orice persoana care trebuie sa obtina un certificat, un aviz sau o autorizatie mentionata in prezentul capitol trebuie sa plateasca o taxa la compartimentul de 
specialitate al autoritatii administratiei publice locale inainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizatia necesara, se stabileste de consiliul local in suma de  20 lei.  
Art. 474. - 

(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, in mediul urban, este egala cu suma stabilita conform tabelului următor:    

Suprafața pentru care se obține - lei - Valorile stabilite în anul 2023 
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certificatul de urbanism - lei - 

a) pana la 150 m2, inclusiv 5 - 6 3,35 

b) intre 151 si 250 m2, inclusiv 6 - 7 3,35 

c) intre 251 si 500 m2, inclusiv 7 - 9 4,46 

d) intre 501 si 750 m2, inclusiv 9 - 12 6,70 

e) intre 751 si 1.000 m2, inclusiv 12 - 14 7,81 

f) peste 1.000 m2 
 

7 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 

care depășește 1000 m2 
 

7 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 

care depășește 1000 m2 
 

 
(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zona rurala este egala cu 50% din taxa stabilita conform alin. (1).  
(3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egala cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale. 
(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primari sau de structurile de specialitate din cadrul 
consiliului judetean se stabileste de consiliul local in suma de pana la 15 lei, inclusiv. 
 
 

Valorile stabilite  15 
 

Valorile stabilite în anul 2023 
16,77  lei 

 
(5)Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o clădire rezidențiala sau clădire-anexa este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a  lucrărilor de construcții. 
 

                                                                                                  Valorile stabilite în anul 2023 

Suprafaţa desfăşurată  în mp.  x  1200 lei/mp  x  0.5% 

 
 

(6) Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte construcții decât cele menționate la alin. (5) este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrărilor de 
construcție, inclusiv valoarea instalațiilor aferente.  
(7) Pentru taxele prevăzute la alin. (5) si (6) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrarilor de constructie se aplica urmatoarele reguli:  
(a) taxa datorata se stabileste pe baza valorii lucrarilor de constructie declarate de persoana care solicita autorizatia si se plateste inainte de emiterea acesteia; 
b) pentru taxa prevazuta la alin. (5), valoarea reala a lucrarilor de constructie nu poate fi mai mica decat valoarea impozabila a clădirii stabilita conform art. 457;  
c) in termen de 15 zile de la data finalizariilucrarilor de constructie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data la care expira autorizatia respectiva, persoana care a 
obtinutautorizatia trebuie sa depuna o declaratie privind valoarea lucrarilor de constructie la compartimentul de specialitate al autoritatiiadministratiei publice locale;  
d) pana in cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situatia finala privind valoarea lucrarilor de constructii, compartimentul de specialitate al 
autoritatiiadministratiei publice locale are obligatia de a stabili taxa datorata pe baza valorii reale a lucrarilor de constructie;  
e) pana in cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autoritatiiadministratiei publice locale a comunicat valoarea stabilita pentru taxa, 
trebuie platita orice diferenta de taxa datorata de catre persoana care a primit autorizatia sau orice diferenta de taxa care trebuie rambursata de autoritatea administratiei 
publice locale.  
(8) Taxa pentru prelungirea unei autorizatii de construire este egala cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale.  
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(9) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desființare, totala sau parțiala, a unei construcții este egala cu 0,1% din valoarea impozabila stabilita pentru determinarea 
impozitului pe clădiri, aferenta parții desființate. 
 (10) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari necesare lucrarilor de cercetare si prospectare a terenurilor in etapa efectuarii studiilor geotehnice si a 
studiilor privind ridicarile topografice, sondele de gaze, petrol si alte excavari se datoreaza de catre titularii drepturilor de prospectiune si explorare si se calculeaza prin 
inmultirea numarului de metri patrati de teren ce vor fi efectiv afectati la suprafata solului de foraje si excavari cu o valoare cuprinsa intre 0 si 15 lei. 
(11) In termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare si prospectare, contribuabilii au obligatia sa declare suprafata efectiv afectata de foraje sau excavari, iar 

in cazul in care aceasta difera de cea pentru care a fost emisa anterior o autorizatie, taxa aferenta se regularizeaza astfel incat sa reflecte suprafata efectiv afectata. 
(12) Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier in vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse in alta autorizație de 
construire, este egala cu 3% din valoarea autorizata a lucrărilor de organizare de șantier.  
 (13) Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri este egala cu 2% din valoarea autorizata a lucrărilor de 
construcție. 
(14) Taxa pentru autorizarea amplasarii de chioscuri, containere, tonete, cabine, spatii de expunere, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame situate pe caile si in 
spatiile publice este de pana la 8 lei, inclusiv, pentru fiecare metru patrat de suprafata ocupata de constructie. 
 

Valorile stabilite Valorile stabilite în anul 2023 
8 8,94 lei/m.p. 

 
(15) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si 
televiziune prin cablu se stabileste de consiliul local si este de pana la 13 lei, inclusiv, pentru fiecare racord. 
 

Valorile stabilite Valorile stabilite în anul 2023 
10 11,18 lei 

 
 
 (16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa se stabileste de catre consiliile locale in suma de pana la 9 lei, inclusiv. 

 
 
 
 

 
 
 

TAXA  PENTRU  ELIBERAREA AUTORIZAȚIILOR  PENTRU  DESFĂȘURAREA  UNOR ACTIVITĂȚI 
Art. 475. –   

(1) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare se stabileste de consiliul local si este de pana la 20 lei, inclusiv. 

 
Valorile stabilite Valorile stabilite în anul 2023 

20 22,36 lei 

 
(2) Taxele pentru eliberarea atestatului de producator, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se stabilesc de catre 

consiliile locale si sunt de pana la 80 lei, inclusiv. 

 

Valorile stabilite Valorile stabilite în anul 2023 
9 10,05 lei 
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 Valorile stabilite Valorile stabilite în anul 2023 
atestatului de producător, 10 11,18 lei 

carnetului de comercializare 30 33,54 lei 

 
(3) Persoanele a caror activitate este inregistrata in grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor si 932 - Alte activitati recreative 
si distractive, potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, actualizata prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 
337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, datoreaza bugetului local al comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, in a 
carui raza administrativ-teritoriala se desfasoara activitatea, o taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea acestor activitati, in functie de 
suprafata aferenta activitatilor respective, in suma de: 
   a) pana la 4.000 lei, pentru o suprafata de pana la 500 m2, inclusiv; 
   b) pana la 8.000 lei pentru o suprafata mai mare de 500 m2. 
 

 Valorile stabilite în anul 2023 

         a) pana la 4.000 lei, pentru o suprafata de pana la 500 m2, 111,82 lei/m.p. 

b) pana la 8.000 lei pentru o suprafata mai mare de 500 m2. 223,65 lei/m.p. 
 

(4) Nivelul taxei prevazute la alin. (3) se stabileste prin hotarare a consiliului local. si se face venit la bugetul local al sectorului in a carui raza teritoriala se desfasoara 
activitatea.  
 (5) Autorizatia privind desfasurarea activitatilor prevazute la alin. (3), in cazul in care persoana indeplineste conditiile prevazute de lege, se emite de catre primarul in a 
carui raza de competenta se afla sediul sau punctul de lucru. 
Art. 476. – Scutari  
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL VI  
Anexa nr. 5: 

--   Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă  si publicitate 
 

Art. 477. - Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate 
(1) Orice persoana care beneficiază de servicii de reclama si publicitate in Romania in baza unui contract sau a unui alt fel de înțelegere încheiată cu alta persoana 
datorează plata taxei prevăzute in prezentul articol, cu excepția serviciilor de reclama si publicitate realizate prin mijloacele de informare in masa scrise si audiovizuale.  
(2) Publicitatea realizata prin mijloace de informare in masa scrise si audiovizuale, in sensul prezentului articol, corespunde activităților agenților de publicitate potrivit 
Clasificării activităților din economia națională - CAEN, cu modificările ulterioare, respectiv publicitatea realizata prin ziare si alte tipărituri, precum si prin radio, 
televiziune si internet.  
(3) Taxa prevăzuta in prezentul articol, denumita in continuare taxa pentru servicii de reclama si publicitate, se plătește la bugetul local al unității administrativ-teritoriale 
in raza căreia persoana prestează serviciile de reclama si publicitate.  
(4) Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclama si publicitate. 
(5) Cota taxei se stabilește de consiliul local, fiind cuprinsă între 1% si 3%. 

Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate cota taxei 1 % Valorile stabilite în anul 2023 
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1,51 % 

 
(6) Valoarea serviciilor de reclama si publicitate cuprinde orice plata obținuta sau care urmează a fi obținută pentru serviciile de reclama si publicitate, cu excepția taxei 
pe valoarea adăugata.  
(7) Taxa pentru servicii de reclama si publicitate prevazuta la alin. (1) se declara si se plateste de catre prestatorul serviciului de reclama si publicitate la bugetul local, 
lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care a intrat in vigoare contractul de prestari de servicii de reclama si publicitate. 

 
Art. 478. - TAXA PENTRU AFIȘAJ IN SCOP DE RECLAMA SI PUBLICITATE 
(1) Orice persoana care utilizeaza un panou, un afisaj sau o structura de afisaj pentru reclama si publicitate, cu exceptia celei care intra sub incidenta art. 477, datoreaza 

plata taxei anuale prevazute in prezentul articol catre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului, dupa caz, in raza careia/caruia este amplasat panoul, 
afisajul sau structura de afisaj respectiva.  

(2)  Valoarea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se calculeaza anual prin inmultirea numarului de metri patrati sau a fractiunii de metru patrat a 
suprafetei afisajului pentru reclama sau publicitate cu suma stabilita de consiliul local, astfel:  

 Valorile stabilite în anul 2023 
 a) in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate 
economica, suma este de pana la 32 lei, inclusiv;  

35,77 lei/m.p. 

b) in cazul oricarui altui panou, afisaj sau oricarei altei structuri de afisaj pentru 
reclama si publicitate, suma este de pana la 23 lei, inclusiv.  

25,71 lei/m.p. 

(3) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se recalculeaza pentru a reflecta numarul de luni sau fractiunea din luna dintr-un an calendaristic in care se 
afiseaza in scop de reclama si publicitate 
(4) Taxa pentru afișajul in scop de reclama si publicitate se plătește anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afișajul in 
scop de reclama si publicitate, datorata aceluiași buget local de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral pana la primul 
termen de plata.  
(5) Persoanele care datorează taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate sunt obligate sa depună o declarație la compartimentul de specialitate al autorității 
administrației publice locale in termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afisaj. 
Art. 479. – Scutiri 
 

CAPITOLUL VII   
 

Anexa nr. 6: 
Art. 480. -   IMPOZITUL PE SPECTACOLE 
(1) Orice persoana care organizează o manifestare artistica, o competiție sportiva sau alta activitate distractiva in Romania are obligația de a plăti impozitul prevăzut in 
prezentul capitol, denumit in continuare impozitul pe spectacole.  
(2) Impozitul pe spectacole se plătește la bugetul local al unității administrativ-teritoriale in raza căreia are loc manifestarea artistica, competiția sportivă sau alta 
activitate distractiva.    
Art. 481. -Calculul impozitului  
(1) Impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit la suma incasata din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor, exclusiv taxa pe valoarea 

adaugata." 
(2) Consiliile locale hotarasc cota de impozit dupa cum urmeaza:  
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 Valorile 
stabilite 

Valorile stabilite în anul 2023 

(a) pana la 2% pentru spectacolul de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta 
manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice 
competitie sportiva interna sau internationala; 

2% 2,22% 

b) pana la 5% in cazul oricarei altei manifestari artistice decat cele enumerate la lit. a). 5% 5,59% 

 
(3) Suma primita din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele plătite de organizatorul spectacolului in scopuri caritabile, conform 
contractului scris intrat in vigoare înainteavânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor.  
(4) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit in conformitate cu prezentul articol au obligatia de:  

   a) a înregistra biletele de intrare si/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autoritatiiadministratiei publice locale care isi exercita autoritatea 
asupra locului unde are loc spectacolul;  

   b) a anunța tarifele pentru spectacol in locul unde este programat sa aiba loc spectacolul, precum si in orice alt loc in care se vand bilete de intrare si/sau 
abonamente;  

   c) a preciza tarifele pe biletele de intrare si/sau abonamente si de a nu incasa sume care depășesc tarifele precizate pe biletele de intrare si/sau abonamente;  
   d) a emite un bilet de intrare si/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori;  
   e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autoritatiiadministratiei publice locale, documentele justificative privind calculul si plata impozitului 

pe spectacole;  
   f) a se conforma oricaror altor cerinte privind tiparirea, inregistrarea, avizarea, evidenta si inventarul biletelor de intrare si a abonamentelor, care sunt precizate in 
normele elaborate in comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, contrasemnate de Ministerul Culturii si 
Ministerul Tineretului si Sportului. 
Art. 482. - Scutiri 
    Spectacolele organizate in scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole. 
Art. 483. - Plata impozitului  
(1) Impozitul pe spectacole se plătește lunar pana la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei in care a avut loc spectacolul.  
(2) Orice persoana care datorează impozitul pe spectacole are obligatia de a depune o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatiiadministratiei publice 
locale, pana la data stabilita pentru fiecare plata a impozitului pe spectacole. Formatul declaratiei se precizeaza in normele elaborate in comun de Ministerul Finantelor 
Publice si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.  

(3) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al impozitului, depunerea la timp a declaratiei si plata la timp a impozitului. 

 
CAPITOLUL VIII   

Anexa nr. 7: 
  TAXE SPECIALE 

 
Art. 484.  
 
(1) Pentru funcționarea unor servicii publice locale create in interesul persoanelor fizice si juridice, precum si pentru promovarea turistica a localității, consiliile locale, 
dupa caz, pot adopta taxe speciale.  
 
(2) Domeniile in care consiliile locale, dupa caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum si cuantumul acestora se stabilesc in conformitate cu 
prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.  
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(3) Taxele speciale se incaseaza numai de la persoanele fizice si juridice care beneficiaza de serviciile oferite de institutia sau serviciul public de interes local, potrivit 
regulamentului de organizare si functionare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, sa efectueze prestatii ce intra in sfera de activitate a acestui tip de 
serviciu.  
 
(4)Taxa speciala pentru promovarea turistica a localitatii se face venit la bugetul local al comunei Știuca. 

 
                                TAXE  SPECIALE Valorile stabilite în anul 2023 

      Taxa de pompieri   
- persoanele fizice                         5,59 lei / clădire   
- persoanele juridice                      22,36 lei / clădire   

       Taxa întocmire     
        documentație  

 

- dosar preemțiune, 
- contracte arendare, 
- concesionare, 
- închiriere, 
- dosar auto transfer 

55,91 lei / documentație 

Taxă eliberare 
adeverințe, certificate de 
atestare fiscală 

- Adeverințe 
- Certificat de atestare 

fiscală 
10 lei 

 
 Sunt scutite de la plata taxei pentru eliberarea adeverințelor și a certificatelor de atestare fiscală : adeverințe de buletin și certificate de atestare fiscală solicitate 
pentru întocmirea dosarelor de prestații sociale. 
Art. 485. - Scutiri 

 
 

 
 
 
 

CAPITOLUL IX 
Anexa nr. 8: 

  ALTE  TAXE   LOCALE 
Art. 486. (1) Consiliile locale, dupa caz, pot institui taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice si pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor 
istorice de arhitectura si arheologice si altele asemenea.  
 (2) Consiliile locale pot institui taxe pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venituri care folosesc infrastructura publica locala, 
pe raza localitatii unde acestea sunt utilizate, precum si taxe pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator.  
(3) Taxele prevazute la alin. (1) si (2) se calculeaza si se platesc in conformitate cu procedurile aprobate de autoritatile deliberative interesate.  

 Valorile stabilite în anul 2023 

Taxa pentru înregistrarea vehiculelor lente,  numere și talon: 
Căruțe, mopede 33,54 lei 

Tractoare si remorci                    89,46 lei 

Închirieri de spaţii, chirii, de terenuri,   concesionări de terenuri                             

Chirii 2,22 lei/mp/lună 
 Închiriere teren extravilan          335,47 lei/ha/an 

Închiriere pajiștilor 167,25 lei/ha/an 
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Concesionare  teren intravilan                         0,40 lei/mp/an 
Concesionare teren extravilan curți construcții     0,22 lei/mp/an 

Taxe de păşunat  

Bovine şi cabaline                       11,18 lei / cap 

Ovine şi caprine   4,46 lei / cap 

Taxa de gloabă 

Cabaline                        167,73 lei /cap. 
Bovine        55,91 lei /cap. 
Ovine   5,59 lei /cap. 

Taxă  apă   Bovine şi cabaline     27,95 lei/cap/an 
Taxa de ocupare temporară a domeniului public pentru execuția de lucrări edilitare  
(stradă, trotuar, spațiu verde, pășune comunală) 2,22 lei/mp/zi 

Taxă  acord se spargere (săpătură)  55,91 lei/lucrare 
Taxa zilnica pentru utilizarea temporara a locurilor publice   55,91  lei/zi. 
Taxa de ocupare temporară a domeniului public cu terasele sezoniere   0,022 lei/zi/mp 

Taxa închiriere cămin cultural    
- Ştiuca, Dragomireşti, Oloşag 223,65 lei/acţiune 

- Zgribeşti 111,82 lei/acţiune 
Taxa de închiriere a căminului cultural  nu  se percepe în ziua înhumării.  
În acţiunile  următoare ( parastase, pomeniri ) se încasează următoarele  

111,82 lei/acţiune. 

Taxa  comerţ  ambulant  - activitatea de comercializare cu amânuntul realizată prin trecere dintr-un loc in altul, in rulote mobile, 
standuri mobile, chioșcuri mobile sau in vehicule special 55,91 lei/ lună 

Taxa  prestări  servicii  tractor   
cu  remorcă : 89,46 lei/oră; 

cu tocătoarea : 335,47 lei /ha. 
Taxa pentru identificarea din arhivă,  copierea prin xerografie și certificarea  conformităţii cu originalul  a unor 
documente:          1,11 lei/pagina 

Taxa  pentru  copierea prin xerografie şi certificarea  conformităţii cu originalul  a unor documente  din  registrul agricol  :  1,11 lei/pagina 
 
 
(4) TAXE SPECIALE ȘI TARIFE AFERENTE ACTIVITĂȚII DE STARE CIVILĂ 

 

Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă 
Valorile stabilite în anul 2023 

559 lei 
Taxă specială în vederea eliberarii următoarelor documente  
- certificate de stare civilă (nastere, căsătorie, deces) în locul celor pierdute, plastifiate, sustrase, distruse sau deteliorate. 
- extrase multilingve ale actelor de stare civilă (nastere, căsătorie, deces) 
- dovadă de stare civilă-(Anexa nr. 9 din H.G. nr. 64/2011). 

30 

Taxă specială pentru transcrierea certificatelor /extraselor de stare civilă emise de autoritatile straine cetatenilor români. 
Taxă specială pentru rectificarea actelor de stare civilă 

50 

Taxa eliberarea de copii heliografice 
Valorile stabilite în anul 2023 

35,77 lei 
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Taxă specială pentru schimbarea numelui pe cale administrativa 
Taxă specială pentru înscrierea mențiunilor pe marginea actelor de stare civilă, pronunțate în străinătate 

50 

 
(5) Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale, consiliul local stabileste o taxa de pana la 
32 lei, inclusiv. 
Art. 487. - Scutiri  
    Autoritatile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor instituite conform art. 486 urmatoarelor persoane fizice sau juridice:  
   a) veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi;  
   b) persoanele fizice prevazute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;  
   c) institutiile sau unitatile care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului, cu exceptia 
incintelor folosite pentru activitati economice;  
d) fundatiile infiintate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu 
caracter umanitar, social si cultural;  
e) organizatiile care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, 
ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte persoane aflate in 
dificultate, in conditiile legii.  
   Termenul de depunere a documentelor 
Art. 4871. - Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe cladiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art. 456, 464 
si 469 se aplica, incepand cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care detin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior 
si care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autoritatilor publice locale, pana la data de 31 martie, inclusiv. 
         „Contracte de fiducie 
Art. 488 - In cazul persoanelor fizice si juridice care incheie contracte de fiducie conform Codului civil, impozitele si taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare 
transferate in cadrul operatiunii de fiducie sunt platite de catre fiduciar la bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale unde sunt inregistrate bunurile care fac 
obiectul operatiunii de fiducie, cu respectarea prevederilor prezentului titlu, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a fost incheiat contractul de 
fiducie.“ 

 
 

CAPITOLUL X 
 ALTE DISPOZIȚII COMUNE 

 
Art. 489. - Majorarea impozitelor si taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judetene 
 
(1) Autoritatea deliberativa a administratiei publice locale, la propunerea autoritatii executive, poate majora impozitele si taxele locale, in functie de urmatoarele criterii: 
economice, sociale, geografice, urbanistice, precum si de necesitatile bugetare locale, cu exceptia taxelor prevazute la art. 494 alin. (10) lit. b).  
(2) Cotele aditionale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 50% fata de nivelurile maxime stabilite in prezentul titlu.  
(3) Criteriile prevazute la alin. (1) se hotarasc de catre autoritatea deliberativa a administratiei publice locale.  
(4) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe teren cu pana la 500%, incepand cu al treilea an, in conditiile 
stabilite prin hotarare a consiliului local.  
 (5) Consiliul local poate majora impozitul pe cladiri si impozitul pe teren cu pana la 500% pentru cladirile si terenurile neingrijite, situate in intravilan.  
 (6) Criteriile de incadrare in categoria cladirilor si terenurilor prevazute la alin. (5) se adopta prin hotarare a consiliului local.  
 (7) Cladirile si terenurile care intra sub incidenta alin. (5) se stabilesc prin hotarare a consiliului local conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale.  
 (8) Hotararile consiliului local stabilite potrivit alin. (7) au caracter individual.  

 
Art. 490. - Controlul si colectarea impozitelor si taxelor locale  
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Autoritatile administratiei publice locale si organele speciale ale acestora, dupa caz, sunt responsabile pentru stabilirea, controlul si colectarea impozitelor si taxelor 
locale, precum si a amenzilor si penalizarilor aferente. 

 
Art. 491. - Indexarea impozitelor si taxelor locale  
(1) In cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, care consta intr-o anumita suma in lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume in lei, sumele respective se 
indexeaza anual, pana la data de 30 aprilie, de catre consiliile locale, tinand cont de rata inflatiei pentru anul fiscal anterior, comunicata pe site-urile oficiale ale 
Ministerului Finantelor si Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, cu exceptia impozitului/taxei pe cladiri care se actualizeaza anual in baza 
valorilor cladirilor si terenurilor acoperite de acestea, cuprinse in Studiile de piata referitoare la valorile orientative privind proprietatile imobiliare din Romania, 
administrate de Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania.   
(11) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), sumele prevazute in tabelul prevazut la art. 470 alin. (5) si (6) se indexeaza anual in functie de rata de schimb a monedei euro 
in vigoare in prima zi lucratoare a lunii octombrie a fiecarui an si publicata in Jurnalul Uniunii Europene si de nivelurile minime prevazute in Directiva 1999/62/CE de 
aplicare la vehiculele grele de marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro si nivelurile minime, exprimate in euro, prevazute in 
Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunica pe site-urile oficiale ale Ministerului Finantelor 
Publice si Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei.       
 
(2) Sumele indexate conform alin. (1) si (11) se aproba prin hotarare a consiliului local si se aplica in anul fiscal urmator.  
 
(3) Daca hotarârea consiliului local nu a fost adoptata cu cel putin 3 zile lucratoare înainte de expirarea exercitiului bugetar, în anul fiscal urmator, în cazul oricarui 
impozit sau oricarei taxe locale, care consta într-o anumita suma în lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume în lei ori se determina prin aplicarea unei cote 
procentuale, se aplica de catre compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevazute de prezentul cod, indexate potrivit 
prevederilor alin. (1). 

 
 
 
 

CAPITOLUL XI      
 

Art. 493. –Sancțiuni 
 
(1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.  
(2) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii, infractiuni:  
   a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere prevazute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) si (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. 
(9) si (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) si alin. (6) lit. b) si c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) si art. 483 alin. (2);  
   b) nedepunerea declaratiilor de impunere prevazute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) si (13), art. 466 alin. (2), (5) si alin. (7) lit. c), alin. (9) si (10), 
art. 471 alin. (2), (4), (5) si alin. (6) lit. b) si c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) si art. 483 alin. (2).  
(3) Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amenda de la 279 lei la 696 lei.  
(4) Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole 
constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 325 lei la 1.578 lei. 
(41) Necomunicarea informatiilor si a documentelor de natura celor prevazute la art. 494 alin. (12) in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data primirii solicitarii 
constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 2.500 lei.  
(5) In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute la alin. (3) si (4) se majoreaza cu 300%.  
(6) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre primari si persoane imputernicite din cadrul autoritatii administratiei publice locale.  
(7) Limitele amenzilor prevazute la alin. (3) si (4) se actualizeaza prin hotarare a consiliilor locale conform procedurii stabilite la art. 491.  
(8) Contraventiilor prevazute in prezentul capitol li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu 
modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. 
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Menționăm că valorile impozitelor și taxelor locale care constau într-o sumă în lei sau care este stabilită în baza unei sume în lei vor fi indexate cu rata inflației 
a anului precedent respectiv 5,1 %. 


