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Afi șat azi 19.09.2022                                                        
în dezbatere publică                                                             

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind nivelurile pentru valorile impozabile, impo zitele și taxele locale 
și alte taxe asimilate acestora, începand cu 1 ianuarie 2023 

 

 

Consiliul Local al Comunei Mușetești; 

Având în vedere: 

- prevederile art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) si (2) si art. 139 alin. (2) din Constituția 
României, republicată; 

- prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare; 

- prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) si alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 
din Legea nr. 273/2006 privind fnanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale Titlului IX din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,  

- prevederile Legii nr.  207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările  și 
completările ulterioare, 

- O.G. nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
abrogarea unor acte normative și alte măsuri fnanciar-fiscale; 

- Raportul de specialitate nr. 4338/07.09.2022 al Compartimentului Contabilitate, Impozite și Taxe, 
Achiziții Publice și Resurse Umane, 

- Referatul de aprobare nr.4339/07.09.2022 al Primarului Comunei Mușetești, 
- prevederile art. 7 din Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată,  

- prevederile art. 136 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

În temeiul art. 129 alin. 1, alin. 4 lit. c), art. 139 alin. 3 lit. c), art. 196 alin. 1, lit. a) din O.U.G 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

                                           HOTĂRĂȘTE:  

Art. 1. Se aprobă, începand cu data de 01.01.2023, nivelurile pentru valorile impozabile, 
impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, așa cum sunt cuprinse în Anexele, care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
  Art. 2 Pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren şi a                 
impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pentru întreg anul fiscal 2023, de către   
contribuabili, până la data de 31 martie 2023, se acordă o bonificație de 10% pentru persoane  
fizice, respectiv 10% pentru persoane juridice. 
 



Art.3 (1) Având în vedere art. 491, alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu                    
modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că, ”în cazul oricărui impozit sau 
oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei 
anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, de către consiliile locale, țanând cont 
de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului 
Finanțelor și Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administratiei, cu excepția 
impozitului/taxei pe clădiri care se actualizează anual în baza valorilor clădirilor și terenurilor 
acoperite de acestea, cuprinse în Studiile de piață referitoare la valorile orientative privind 
proprietățile imobiliare din România, administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din 
România.” 

Potrivit datelor publicate pe site-urile oficiale ale Ministerului Finantelor si Ministerului 
Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, ”Pentru indexarea impozitelor și taxelor locale 
aferente anului 2023, consiliile locale vor utiliza rata infla ției de 5,1 %”. 

(2)  Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sumele prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 
alin. (5) şi (6) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare, se indexează anual în funcţie de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi 
lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an şi publicată în Jurnalul Uniunii Europene şi de nivelurile 
minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru 
utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro şi nivelurile minime, 
exprimate în euro, prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă 
pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale ale Ministerului 
Finanţelor Publice şi Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei. 

(3) Sumele indexate conform art.4, alin.1 și alin.2, se aplică începând cu 01.01.2023. 

Art. 4 Prezenta hotărâre se aplică pentru plata impozitelor şi taxelor locale datorate pentru                         
anul fiscal 2023 şi intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2023. 
 
Art.5 .Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al comunei Mușetești 
către: 
- Instituția Prefectului -județului Gorj, în vederea exercitării controlului de legalitate; 
- Primarului Comunei Mușetești, 
- Compartimentul Contabilitate, Impozite și Taxe, Achizitii Publice și Resurse Umane din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mușetești; 
 
Aducerea la cunoștință publică se face prin afișare la sediul administrației publice, pe site-ul 

primariamusetesti2003@vahoo.com 

INI ȚIATOR                                                                                                 
BĂBAN ION COSMIN  

Primarul Comunei Mu șetești  

 

 



         
                           

                                       Anexa 1 la HCL ……..din……………. 
 
 
 
 

IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE 
SUPUSE APROBĂRII CONSILIULUI LOCAL MU ȘETEȘTI  

APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2023 
 
 

*Pentru indexarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2023, consiliul local aprobă utilizarea ratei 
de inflație de 5,1 %, cu excepția impozitului/taxei pe clădiri care se actualizează anual în baza valorilor 
clădirilor și terenurilor acoperite de acestea, cuprinse în Studiile de piață referitoare la valorile orientative 
privind proprietățile imobiliare din România, administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din 
România, excepție făcând și sumele prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin. (5) şi (6) din Legea 
nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ce se indexează anual în funcţie 
de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an şi 
publicată în Jurnalul Uniunii Europene şi de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare 
la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro şi 
nivelurile minime, exprimate în euro, prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de 
marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor 
Publice şi Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei. 
 

 

 
CAPITOLUL I                                                                 

DISPOZIŢII GENERALE  

1. Impozitele şi taxele locale, constituie venituri proprii ale bugetelor locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale şi sunt reglementate prin Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare. 

2. Resursele financiare, constituite din impozitele şi taxele locale se utilizează pentru cheltuieli publice a 
căror finanţare se asigură de la bugetele locale, în condiţiile legii. 

3. Persoanele fizice şi persoanele juridice, denumite în continuare contribuabili, datorează impozitele şi 
taxele locale reglementate prin prezenta hotărâre. 

 

 

 

 
 



CAPITOLUL II                                                        
IMPOZITUL ȘI TAXA PE CL ĂDIRI 

 
 
Art.457 - Calculul impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale 
 
(1) Pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă aferente, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin 
aplicarea unei cote în cuantum de 0,12% asupra valorii clădirii, pentru persoane fizice și în cuantum de 
0,15% asupra valorii clădirii, pentru persoane juridice. 

(2) Valoarea clădirii, exprimată în lei, se determină prin însumarea valorii clădirii, a clădirilor-anexă, după 
caz, și a valorii suprafețelor de teren acoperite de aceste clădiri, cuprinse în Studiile de piață referitoare la 
valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România, administrate de Uniunea Națională a 
Notarilor Publici din Romania. 

(3) În situația în care valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România, din studiile de piață 
administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România sunt mai mici decât valorile impozabile 
determinate conform prevederilor art. 457 din Codul fiscal, în vigoare la data de 31 decembrie 2022, 
impozitul pe cladiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,12% (pentru persoane fizice) și 0,15% (pentru 
persoane juridice) asupra valorii impozabile determinate conform prevederilor prezentului articol, în 
vigoare la data de 31 decembrie 2022. 

Art.458 - Calculul impozitului/taxei pe clădirile nerezidențiale    

(1) Pentru clădirile nerezidențiale și clădirile-anexă aferente, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin 
aplicarea unei cote în cuantum de 0,5% asupra valorii clădirii, pentru persoane fizice și în cuantum de 
0,7% asupra valorii clădirii, pentru persoane juridice. 

(2) Pentru clădirile utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează 
prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii clădirii  

(3) Valoarea clădirii, exprimată în lei, se determină prin însumarea valorii clădirii, a clădirilor-anexă, dupa 
caz, și a valorii suprafețelor de teren acoperite de aceste clădiri, cuprinse în Studiile de piață referitoare la 
valorile orientative privind proprietățile imobiliare din Romania, administrate de Uniunea Națională a 
Notarilor Publici din Romania. 

(4) În situația în care valoarea din studiile de piață administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din 
România este mai mică decât ultima valoare înregistrată în baza de date a organului fiscal local la data de 31 
decembrie 2022, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,5% (pentru persoane fizice) și 
0,7% (pentru persoane juridice) asupra ultimei valori înregistrate în baza de date a organului fiscal local 
la data de 31 decembrie 2022. 

(5) În cazul în care Studiile de piață referitoare la valorile orientative privind proprietățile imobiliare din 
Romania, administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din Romania nu conțin informații despre 
clădirile sau terenurile acoperite de aceste clădiri, se vor aplica urmatoarele reguli: 
 
a)în cazul unei clădiri rezidențiale, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,12% (persoane 
fizice) și 0,15% (persoane juridice) asupra valorii impozabile determinate conform prevederilor art. 457 din 
Codul fiscal, în vigoare la data de 31 decembrie 2022. 
b)în cazul unei clădiri nerezidențiale, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,5% 
(persoane fizice) și 0,7% (persoane juridice) asupra ultimei valori înregistrate în baza de date a organului 
fiscal, la data de 31 decembrie 2022. 



 
Art.459 - Calculul impozitului/taxei pe clădirile care cuprind spații cu destinație 
rezidențială și spații cu destinație nerezidențială 

(1) Pentru clădirile care au în componență atât spații cu destinație rezidențială, cât și spații cu destinație 
nerezidențială, impozitul/taxa pe clădiri se determină în funcție de destinația suprafetelor cu o pondere mai 
mare de 50% și se calculează prin aplicarea cotei corespunzatoare destinației majoritare, asupra valorii 
întregii clădirii. 

(2) În cazul acestor clădiri, contribuabilii au obligația de a declara la organul fiscal local, în vederea stabilirii 
destinației finale a clădirii, suprafața folosită în scop nerezidențial, însoțită de documente doveditoare, cu 
excepția celor aflați în evidența fiscala a unității administrativ-teritoriale. Declararea la organul fiscal local, 
se face în termen de 30 de zile de la data oricăror modificări privind suprafațele nerezidențiale.       
                                                                                                                                   
(3) În situația în care, contribuabilii nu declară la organul fiscal local suprafața folosită în scop                   
nerezidențial potrivit alin.(2), impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei corespunzătoare clădirilor 
nerezidențiale asupra valorii întregii clădiri aflate în evidențele organului fiscal local. 

Art.460 - Reguli privind calculul impozitului/taxei  pe cladiri 

(1) Pentru determinarea valorii clădirii și a terenului acoperit de aceasta pentru anul de referință se vor utiliza 
valorile cuprinse în Studiile de piață referitoare la valorile orientative privind proprietățile imobiliare din 
România, administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, aferente anterior celui de 
referință. 

(2) În cazul în care, în Studiile de piață referitoare la valorile orientative privind proprietățile imobiliare din 
România, administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, valoarea este exprimată în 
euro/mp, valoarea clădirii se calculează prin înmulțirea suprafeței construite desfasurate exprimate în metri 
patrăți, cu valoarea pe metru pătrat, cuprinsă în aceste studii. 

În cazul în care, valorile sunt exprimate în euro, se va utiliza cursul de schimb al monedei euro, la data de 
31 decembrie a anului anterior celui de referință. 

(3) Suprafața construită desfașurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafețelor secțiunilor tuturor 
nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau mansardă, exceptând 
suprafețele podurilor neutilizate ca locuință, ale scărilor și teraselor neacoperite. 

(4) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci 
suprafața construită desfașurată a clădirii se determină prin înmulțirea suprafeței utile a clădirii cu un 
coeficient de transformare de 1,4. 

(5) În situația în care, Studiile de piață referitoare la valorile orientative privind proprietățile imobiliare din 
România, administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România nu conțin informații despre 
clădirile sau terenurile acoperite de aceste clădiri de pe raza orașului Sinaia, se vor aplica următoarele reguli: 

 
a)în cazul unei clădiri rezidențiale, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,12% 
(persoane fizice) și 0,15% (persoane juridice) asupra valorii impozabile determinate conform prevederilor 
art. 457 din Codul fiscal, în vigoare la data de 31 decembrie 2022. 
b)în cazul unei clădiri nerezidențiale, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,5% 
(persoane fizice) și 0,7% (persoane juridice) asupra ultimei valori înregistrate în baza de date a organului 
fiscal, la data de 31 decembrie 2022. 



(6) Aparatul de specialitate al primarului, din cadrul Primăriei Comunei Mușetești, va efectua 
reîncadrarea clădirilor care cuprind atât suprafețe rezidențiale, cât și suprafețe nerezidențiale, în categoria 
clădirilor rezidențiale sau nerezidențiale, în baza informațiilor pe care le dețin și a situației existente la 31 
decembrie a anului anterior celui de referință. 

(7) Aparatul de specialitate al primarului, din cadrul Primăriei Comunei Mușetești întocmește și transmite 
contribuabililor comunicări referitoare la valoarea clădirilor și a terenurilor acoperite de acestea, precum 
și impozitul aferent acestora, calculate în baza valorilor cuprinse în Studiile de piață referitoare la 
valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România, administrate de Uniunea Națională a 
Notarilor Publici din România. 

(8) În situația în care, contribuabilii nu răspund organului fiscal local în termen de 30 de zile de la 
primirea 
comunicării, se consideră acceptare tacită a datelor înscrise in comunicare. 

(9) În cazul în care, au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul 
terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepția la 
terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acțiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări 
de intervenție la structura de rezistență a clădirii, pentru asigurarea cerinței fundamental de rezistență 
mecanică și stabilitate, prin acțiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, 
precum și, după caz, alte lucrări de intervenție pentru menținerea, pe intreaga durată de exploatare a 
clădirii, a celorlalte cerințe fundamental aplicabile construcț iilor, conform legii, vizând în principal, 
creșterea performanței energetice și a calității arhitectural-ambientale și funcțional a clădirii. Anul 
terminării se actualizează în condițiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea 
clădirii crește cu cel puțin 50% față de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor. 

Art.462 - Plata impozitului/taxei 

(1) Impozitul pe clădiri se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie 
inclusiv. 

(2) Pentru plata cu anticipație a impozitului/taxei pe clădiri, datorat/e pentru întregul an de către 
contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificație de  10% inclusiv.   

 

                                                                                                                          
(3) Impozitul pe clădiri, datorat de până la 50 de lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de 
plată. 

* Nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate în 
termen, calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare 
termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, conform art. 183, alin.(2) din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. 

 

ART. 456  Legea 227/2015 – SCUTIRI  

(1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru: 

a) clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităților 
administrativ-teritoriale, cu excepția încăperilor folosite pentru activități economice sau agrement, 
altele decât cele desfășurate în relație cu persoane juridice de drept public;   

b) clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori 
în folosință, după caz, instituțiilor publice cu finanțare de la bugetul de stat, utilizate pentru 
activitatea proprie a acestora; 

c) clădirile aflate în proprietatea fundațiilor înfiin țate prin testament constituite, conform legii, cu 
scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu 
caracter umanitar, social și cultural; 



d) clădirile care, prin destinație, constituie lăcașuri de cult, aparținând cultelor religioase 
recunoscute oficial, asociațiilor religioase și componentelor locale ale acestora, precum și casele 
parohiale, cu excepția încăperilor folosite pentru activități economice; 

e) clădirile funerare din cimitire și crematorii; 

f) clădirile utilizate de unitățile și instituțiile de învățământ de stat, confesional sau particular, 
autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru 
activități economice care generează alte venituri decât cele din taxele de școlarizare, servirea 
meselor pentru preșcolari, elevi sau studenți și cazarea acestora, precum și clădirile utilizate de către 
creșe, astfel cum sunt definite și funcționează potrivit Legii nr. 263/2007 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare; 

g) clădirile unei instituții sau unități care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației 
Naționale sau a Ministerului Tineretului și Sportului, precum și clădirile federațiilor sportive 
naționale, ale Comitetului Olimpic și Sportiv Român, cu excepția încăperilor care sunt folosite 
pentru activități economice; 

h) clădirile unităților sanitare publice, cu excepția încăperilor folosite pentru activități 
economice; 

i) clădirile din parcurile industriale, parcurile științifice și tehnologice, precum și cele utilizate de 
incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislației în materia ajutorului de stat; 

j) clădirile care sunt afectate activităților hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, 
oceanografice, de îmbunătățiri funciare și de intervenții la apărarea împotriva inundațiilor, precum și 
clădirile din porturi și cele afectate canalelor navigabile și stațiilor de pompare aferente canalelor, cu 
excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice; 

k) clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje și 
tuneluri și care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcții, cu excepția încăperilor care sunt 
folosite pentru alte activități economice; 

l) clădirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului; 

m) clădirile Academiei Române și ale fundațiilor proprii înființate de Academia Română, în 
calitate de fondator unic, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice; 

n) clădirile aferente capacităților de producție care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea 
legislației în materia ajutorului de stat; 

o) clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadnițe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri 
și/sau pătule pentru depozitarea și conservarea cerealelor, cu excepția încăperilor care sunt folosite 
pentru alte activități economice; 

p) clădirea folosită ca domiciliu și/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c) - e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2006 
pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor 
drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu 
modificările și completările ulterioare; 

q) clădirile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome 
"Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru 
activități economice; 

r) clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război și 
a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război; 

s) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la 
art. 1 şi 5 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a 
persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare; scutirea rămâne 
valabilă şi în cazul transferului proprietăţii către copiii acestor categorii de beneficiari; 



t) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap 
grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților 
legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav sau 
accentuat și persoane încadrate în gradul I de invaliditate; 

u) clădirile aflate în proprietatea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale din 
România, cu statut de utilitate publică, precum și cele închiriate, concesionate sau primite în 
administrare ori în folosință de acestea de la o instituție sau o autoritate publică, cu excepția 
încăperilor care sunt folosite pentru activități economice; 

v) clădirile destinate serviciului de apostilă și supralegalizare, cele destinate depozitării și 
administrării arhivei, precum și clădirile afectate funcționării Centrului Național de Administrare a 
Registrelor Naționale Notariale; 

w) clădirile deținute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserție. 

x) clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, indiferent de titularul 
dreptului de proprietate sau de administrare, care au fațada stradală și/sau principală renovată sau 
reabilitată conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția încăperilor care sunt folosite 
pentru activități economice. 

(2) Consiliul local aprobă acordarea scutirii impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru următoarele 
clădiri: 

- clădirile deținute de cooperațiile de consum sau meșteșugărești și de societățile cooperative 
agricole, în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut 
de legislația în domeniul ajutorului de stat;                           

                                                                          Anexa 2 la HCL ……..din…………….. 

CAPITOLUL III                                                                                        
IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN  

 
ART. 465 Legea 227/2015- Calculul impozitului/taxei pe teren 
 
(1) Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este 
amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local. 
 

• Impozitul /taxa pe terenurile amplasate în intravilan – terenuri cu construcții 

(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință 
terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, 
exprimata în hectare, din care se scad suprafețele de teren acoperite de clădiri, cu suma 
corespunzătoare prevazută în următorul tabel : 

 
 
 

Zona                
în cadrul 
localităţii  

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi 
- lei/ha – 

Aplicabile în anul 2022 Aplicabile în anul 2023 

IV V IV V 

A 1004 843 1055 886 

B 803 642 844 675 



• Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan – alta categorie decat cea de 
terenuri cu consrucții 

 
(3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de 
folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea 
suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest 
rezultat se înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut la alin. (5). 
(4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul 
următor (în urma indexării ), exprimate în lei pe hectar: 

                                                                                              
-lei/ha-     

Nr. 
crt.  

Zona 
Categoria de folosinţă  

Zona A 
 

Zona B 
 

Aplicabile  
în anul 2022 

Aplicabile                
în anul 2023 

Aplicabile    
în anul 2022 

Aplicabile  
în anul 2023 

1  Teren arabil 32 34 24 25 

2  Păşune 24 25 21 22 

3  Fâneaţă 24 25 21 22 

4  Vie 52 55 40 42 

5  Livadă 60 63 52 55 

6  Pădure sau alt teren cu vegetaţie 
forestieră 

32 34 24 25 

7  Teren cu ape 17 18 15 16 

8  Drumuri şi căi ferate 0 0 0 0 

9  Teren neproductiv 0 0 0 0 

 
(5) Suma stabilită conform alin. (4) se înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut 
în următorul tabel: 
 

Rangul localităţii  Coeficientul de corecție  

IV  1,10  

V  1,00 

 
(6) În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în 
registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe 
teren se calculează conform prevederilor pentru terenul amplasat in extravilan numai dacă 
îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:  

a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură; 
b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din 

desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).  
 



 
Art.465Legea227/2015 - Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilan 

(8) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea 
suprafeței terenului, exprimată în hectare, din care se scad suprafețele de teren acoperite de clădiri, 
cu suma corespunzatoare categoriei de folosință prevazută în tabelul următor și cu coeficientul de 
corecție corespunzător zonei și rangului localității.   

 
Coeficientul de corecţie 

 

 

 
 

 
* În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul are oblogația de a depune o 

nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui raza teritorială se află terenul, în termen 
de 30 de zile de la data dobândirii, și datorează impozit pe teren cu data de 1 ianuarie a anului 
urmator. 
 
 

Nr. 
crt. 

Categoria de folosinţă  

Impozit – lei/ha -     Impozit – lei/ha - 

Aplicabile                        
în anul 2022 

Aplicabile                
în anul 2023 

1  Teren cu construcţii 35 37 

2  Teren arabil 56 59 

3  Păşune 32 34 

4  Fâneaţă 32 34 

5  Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 62 65 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0 

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

63 66 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 0 

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

18 19 

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

0 0 

8  Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 7 7 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 38 40 

9  Drumuri şi căi ferate 0 0 

10 Teren neproductiv 0        0 

Rangul localităţii  Coeficientul de corecție  

IV  1,10  

V  1,00 



* În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul unui an 
fiscal, impozitul este datorat de persoana care deține dreptul de proprietate asupra terenului de la 
data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înregistreaza. 

 
* Pentru plata cu anticipație a impozitului pe terenul intravilan și extravilan, pentru întregul 

an pana la 31 martie inclusiv, se acorda o bonificație de 10%  

* Nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale 
neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat 
următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, conform art. 183, 
alin.(2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 

ART. 464 Legea 227/2015 – SCUTIRI  

(1) Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru:   

a) terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților 
administrativ-teritoriale, cu excepția suprafețelor folosite pentru activități economice sau agrement; 

b) terenurile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori 
în folosință, după caz, instituțiilor publice cu finanțare de la bugetul de stat, utilizate pentru 
activitatea proprie a acestora; 

c) terenurile fundațiilor înfiin țate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a 
întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter 
umanitar, social și cultural; 

d) terenurile aparținând cultelor religioase recunoscute oficial și asociațiilor religioase, precum și 
componentelor locale ale acestora, cu excepția suprafețelor care sunt folosite pentru activități 
economice; 

e) terenurile aparținând cimitirelor și crematoriilor; 

f) terenurile utilizate de unitățile și instituțiile de învățământ de stat, confesional sau particular, 
autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate, cu excepția suprafețelor care sunt folosite pentru 
activități economice care generează alte venituri decât cele din taxele de școlarizare, servirea 
meselor pentru preșcolari, elevi sau studenți și cazarea acestora, precum și clădirile utilizate de către 
creșe, astfel cum sunt definite și funcționează potrivit Legii nr. 263/2007, cu modificările și 
completările ulterioare; 

g) terenurile unităților sanitare publice, cu excepția suprafețelor folosite pentru activități 
economice; 

h) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigație, terenurile aferente 
infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele și stațiile de pompare aferente 
acestora, precum și terenurile aferente lucrărilor de îmbunătățiri funciare, pe baza avizului privind 
categoria de folosință a terenului, emis de oficiile de cadastru și publicitate imobiliară; 

i) terenurile folosite pentru activitățile de apărare împotriva inundațiilor, gospodărirea apelor, 
hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de 
protecție definite în lege, precum și terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel 
printr-o hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeței solului; 

j) terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât 
durează ameliorarea acestora; 

k) terenurile care prin natura lor și nu prin destinația dată sunt improprii pentru agricultură sau 
silvicultură; 

 

 



l) terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naționale, drumuri principale 
administrate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., zonele 
de siguranță a acestora, precum și terenurile ocupate de piste și terenurile din jurul pistelor 
reprezentând zone de siguranță; 

m) terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum și cele 
ale metroului; 

n) terenurile din parcurile industriale, parcurile științifice și tehnologice, precum și cele utilizate 
de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislației în materia ajutorului de stat; 

o) terenurile aferente capacităților de producție care sunt în sectorul pentru apărare cu 
respectarea legislației în materia ajutorului de stat; 

p) terenurile Academiei Române și ale fundațiilor proprii înființate de Academia Română, în 
calitate de fondator unic, cu excepția terenurilor care sunt folosite pentru activități economice; 

q) terenurile instituțiilor sau unităților care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației 
și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului, cu excepția terenurilor care sunt 
folosite pentru activități economice; 

r) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război 
și a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război; 

s) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 
prevăzute la art. 1 şi 5 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare; scutirea rămâne valabilă şi în cazul transferului proprietăţii către copiii acestor categorii 
de beneficiari; 

t) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu 
handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a 
reprezentanților legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu 
handicap grav sau accentuat și persoane încadrate în gradul I de invaliditate; 

u) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c) - e) 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

v) terenurile destinate serviciului de apostilă și supralegalizare, cele destinate depozitării și 
administrării arhivei, precum și terenurile afectate funcționării Centrului Național de Administrare a 
Registrelor Naționale Notariale; 

w) suprafețele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru care nu se 
reglementează procesul de producție lemnoasă, cele certificate, precum și cele cu arborete cu vârsta 
de până la 20 de ani; 

x) terenurile deținute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserție; 

y) terenurile aflate în proprietatea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale din 
România, cu statut de utilitate publică, precum și cele închiriate, concesionate sau primite în 
administrare ori în folosință de acestea de la o instituție sau o autoritate publică, cu excepția 
terenurilor care sunt folosite pentru activități economice. 

z) suprafețele construite ale terenurilor aferente clădirilor clasate ca monumente istorice, de 
arhitectură sau arheologice, prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x), indiferent de titularul dreptului de 
proprietate sau de administrare, cu excepția terenurilor care sunt folosite pentru activități economice. 

                                                                    

 

 

 

 



   Anexa 3 la HCL ……..din…………….. 

 
CAPITOLUL IV                                                                                                          

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT  

 

ART. 470 Legea227/2015- Calculul impozitului 
 

(1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcție de tipul mijlocului de transport, 
conform celor prevăzute în prezentul capitol. 

 
(2) În cazul oricăruia dintre urm ătoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se 
calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 
cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare (în urma indexării ),  din tabelul 
următor : 

(3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform 
hotărârii consiliului local. 

(4) În cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru 
motocicletele respective.                                                                                                                             

 

Nr. 
crt. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică  

Lei/200 cm3 sau fracţiune                  
din aceasta  

I.  Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)  Aplicabile                        
în anul 2022 

Aplicabile                
în anul 2023 

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

9 9,46 

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

10  10,50 

3  Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 
2.000 cm3 inclusiv 

20  21 

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

81 85 

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

163 171 

6  Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 327 343 

7  Autobuze, autocare, microbuze 27 28 

8  Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă 
autorizată de până la 12 tone, inclusiv 

34 35,73 

9  Tractoare înmatriculate 20 21 

                    II. Vehicule înregistrate  

1  Vehicule cu capacitate cilindrică lei/200 cm3 lei/200 cm3 

1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 5 5,25 

1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 7 7,36 

2  Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 89 lei/an 93,54 



(5) În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 
12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul 
următor, indexate  în funcție de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii 
octombrie a fiecărui an și publicată în Jurnalul Uniunii Europene și de nivelurile minime prevăzute în 
Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. 
Cursul de schimb a monedei euro și nivelurile minime, exprimate în euro, prevăzute în Directiva 
1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunică 
pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației, conform art.491,alin.(11) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

Impozitul 
(în lei/an)  

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

echivalentele recunoscute  

Alte sisteme de suspensie pentru 
axele motoare  

I 2 axe 2022 2023 2022 2023 

  1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 urmeaza a se indexa  153 urmeaza a se indexa   

  2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 153 urmeaza a se indexa  425 urmeaza a se indexa   

  3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 425 urmeaza a se indexa  599 urmeaza a se indexa   

  4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 599 urmeaza a se indexa  1.355 urmeaza a se indexa   

  5 Masa de cel puţin 18 tone 599 urmeaza a se indexa  1.355 urmeaza a se indexa   

II  3 axe 

  1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 153 urmeaza a se indexa  267 urmeaza a se indexa   

  2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 267 urmeaza a se indexa  549 urmeaza a se indexa   

  3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 549 urmeaza a se indexa  712 urmeaza a se indexa   

  4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 712 urmeaza a se indexa  1.098 urmeaza a se indexa   

  5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1.098 urmeaza a se indexa  1.707 urmeaza a se indexa   

  6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1.098 urmeaza a se indexa  1.707 urmeaza a se indexa   

  7 Masa de cel puţin 26 tone 1.098 urmeaza a se indexa  1.707 urmeaza a se indexa   

III 4 axe 

  1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 712 urmeaza a se indexa  722 urmeaza a se indexa   

  2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 722 urmeaza a se indexa  1.128 urmeaza a se indexa   

  3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1.128 urmeaza a se indexa  1.791 urmeaza a se indexa   

  4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1.791 urmeaza a se indexa  2.657 urmeaza a se indexa   

  5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1.791 urmeaza a se indexa  2.657 urmeaza a se indexa   

  6 Masa de cel puţin 32 tone 1.791 urmeaza a se indexa  2.657 urmeaza a se indexa   

 
 



(6) În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu 
masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu 
suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor, indexate  în funcție de rata de schimb a monedei euro în 
vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an și publicată în Jurnalul Uniunii Europene și de 
nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea 
anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro și nivelurile minime, exprimate în euro, prevăzute în 
Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunică 
pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației, conform art.491,alin.(11) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă 
admisă 

Impozitul (în lei/an) 
 

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

pneumatică sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de suspensie pentru axele 
motoare 

I   2 + 1 axe 
                                                           

2022 

 

2023 

 

2022 

 

2023 

 

  1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 urmeaza a se indexa   0 urmeaza a se indexa   

  2 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 urmeaza a se indexa   0 urmeaza a se indexa   

  3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 urmeaza a se indexa   69 urmeaza a se indexa   

  4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 69 urmeaza a se indexa   158 urmeaza a se indexa   

  5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 158 urmeaza a se indexa   371 urmeaza a se indexa   

  6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 371 urmeaza a se indexa   480 urmeaza a se indexa   

  7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 480 urmeaza a se indexa   866 urmeaza a se indexa   

  8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 866 urmeaza a se indexa   1.519 urmeaza a se indexa   

  9 Masa de cel puţin 28 tone 866 urmeaza a se indexa   1.519 urmeaza a se indexa   

II  2+2 axe 

  1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 148 urmeaza a se indexa   346 urmeaza a se indexa   

  2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 346 urmeaza a se indexa   569 urmeaza a se indexa   

  3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 569 urmeaza a se indexa   836 urmeaza a se indexa   

  4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 836 urmeaza a se indexa   1.009 urmeaza a se indexa   

  5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1.009 urmeaza a se indexa   1.657 urmeaza a se indexa   

  6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1.657 urmeaza a se indexa   2.300 urmeaza a se indexa   

  7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2.300 urmeaza a se indexa   3.493 urmeaza a se indexa   

  8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2.300 urmeaza a se indexa   3.493 urmeaza a se indexa   

  9 Masa de cel puţin 38 tone 2.300 urmeaza a se indexa   3.493 urmeaza a se indexa   

III 2+3 axe 
 

  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.830 urmeaza a se indexa   2.548 urmeaza a se indexa   

  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.548 urmeaza a se indexa   3.463 urmeaza a se indexa   

  3 Masa de cel puţin 40 tone 2.548 urmeaza a se indexa   3.463 urmeaza a se indexa   

IV 3+2 axe 
 

  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.618 urmeaza a se indexa   2.246 urmeaza a se indexa   

  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.246 urmeaza a se indexa   3.107 urmeaza a se indexa   

  3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3.107 urmeaza a se indexa   4.596 urmeaza a se indexa   

  4 Masa de cel puţin 44 tone 3.107 urmeaza a se indexa   4.596 urmeaza a se indexa   

V  3+3 axe 

  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 920 urmeaza a se indexa   1.113 urmeaza a se indexa   

  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1.113 urmeaza a se indexa   1.662 urmeaza a se indexa   



  3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1.662 urmeaza a se indexa   2.647 urmeaza a se indexa   

  4 Masa de cel puţin 44 tone 1.662 urmeaza a se indexa   2.647 urmeaza a se indexa   

 
(7) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută 
la alin. (6), taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare (în urma indexării) din tabelul 
următor: 

 

Masa totală maximă autorizată  

Impozit 
- lei -  

2022 2023 

a. Până la 1 tonă, inclusiv 10  10,51 

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 38 40 

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 59 62 

d. Peste 5 tone 72 75,67 

 

(8) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare 
(în urma indexării)  din tabelul urm ător: 

Mijlocul de transport pe apă  

Impozit 
- lei/an -  

2022 2023 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 24 25 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 63 66 

3. Bărci cu motor 237 249 

4. Nave de sport şi agrement 1.263 1.327 

5. Scutere de apă 237 249 

6. Remorchere şi împingătoare: X  X 

a) până la 500 CP, inclusiv 631 663 

b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv 1.026 1.078 

c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv 1.578 1.658 

d) peste 4000 CP 2.526 2654 

7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta 205 215 

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X  X 

a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 205 215 

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

316 332 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 553 581 



 

 
(9) În înțelesul prezentului articol, capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a 

unui mijloc de transport se stabilește prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura 
de achiziție sau un alt document similar. 
 

*Taxa asupra mijloacelor de transport se plstreste anual,in doua rate egale,pana la data de 31 
martie si 30 septembrie inclusiv. 
 

*Pentru plata cu anticipație a taxei auto, datorată pentru întregul an, până la 31 martie a 
anului respectiv se acorda o bonificatie de 10% . 

* Nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale 
neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat 
următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, conform art. 183, 
alin.(2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare. 

. 

ART. 469 Legea 227/2015 - SCUTIRI 

(1) Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru:   

a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, 
văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur mijloc 
de transport, la alegerea contribuabilului; 

b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav 
sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali, 
pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav sau 
accentuat și persoane încadrate în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la 
alegerea contribuabilului; 

c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 
şi 5 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a 
persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur 
mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; scutirea rămâne valabilă şi în cazul transferului 
proprietăţii către copiii acestor categorii de beneficiari; 

d) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 
alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 

e) navele fluviale de pasageri, bărcile și luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu 
domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei și Insula Balta Ialomiței; 

f) mijloacele de transport ale instituțiilor publice; 

g) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport 
public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei 
localități, dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public; 

h) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare; 

i) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral; 

j) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenții în situații de urgență; 

 

 



k) mijloacele de transport ale instituțiilor sau unităților care funcționează sub coordonarea 
Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului; 

l) mijloacele de transport ale fundațiilor înfiin țate prin testament constituite conform legii, cu 
scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu 
caracter umanitar, social și cultural; 

m) mijloacele de transport ale organizațiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de 
servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, 
ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu 
handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii; 

n) autovehiculele acționate electric; 

o) autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă și care nu sunt utilizate în folosul 
propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing; 

p) mijloacele de transport deținute de către organizațiile cetățenilor aparținând minorităților 
naționale. 

 

                                                                      Anexa 4 la HCL ……..din…………….. 
 

 
CAPITOLUL V                                                                    

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor 
 
   Orice persoană care trebuie să obțină un certificat, un aviz sau o autorizație menționată în 
prezentul capitol trebuie să plătească o taxă la compartimentul de specialitate al autorității 
administrației publice locale înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizația necesară. 
 
ART.474Legea227/2015 - Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de 
construire şi a altor avize şi autorizaţii 

(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egală cu suma stabilită ( 
în urma indexării) conform tabelului următor: 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism  
- lei -  

2022 2023 

a) până la 150 m2, inclusiv 6 6 

b) între 151 şi 250 m2, inclusiv 7 7 

c) între 251 şi 500 m, inclusiv 8 8 

d) între 501 şi 750 m2, inclusiv 10 11 

e) între 751 şi 1.000 m2, inclusiv 14 15 

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

care depăşeşte 
1.000 m2  

17 + 0,01 lei/m2, 
pentru fiecare m2 

care depăşeşte 
1.000 m2 

(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rural ă este egală cu 50% 
din taxa stabilită conform alin. (1).  



(3)  Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei 
pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 

(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea 
teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean se 
stabileşte de consiliul local în sumă de 18 lei. 
 
(5) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire - 
anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii. 
 
(6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la 
alin. (5) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea 
instalaţiilor aferente. 
 
 (7)  Pentru taxele prevăzute la alin. (5) și (6) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de 
construcție se aplică următoarele reguli: 
a) taxa datorată se stabilește pe baza valorii lucrărilor de construcție declarate de persoana care 
solicită autorizația și se plătește înainte de emiterea acesteia; 
b) pentru taxa prevăzută la alin. (5), valoarea reală a lucrărilor de construcție nu poate fi mai mică 
decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art. 457 ; 
c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcție, dar nu mai târziu de 15 zile de 
la data la care expiră autorizația respectivă, persoana care a obținut autorizația trebuie să depună o 
declarație privind valoarea lucrărilor de construcție la compartimentul de specialitate al autorității 
administrației publice locale; 
d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situația finală privind valoarea 
lucrărilor de construcții, compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale are 
obligația de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcție; 
e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorității 
administrației publice locale a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice diferență 
de taxă datorată de către persoana care a primit autorizația sau orice diferență de taxă care trebuie 
rambursată de autoritatea administrației publice locale. 
 
(8) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei 
pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 
 
(9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală 
cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii 
desfiinţate. 

(10) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare şi 
prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările 
topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de 
prospecţiune şi explorare şi se calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi 
efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări cu o valoare 18 lei. 

 (11)  În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi prospectare, contribuabilii au 
obligaţia să declare suprafaţa efectiv afectată de foraje sau excavări, iar în cazul în care aceasta 
diferă de cea pentru care a fost emisă anterior o autorizaţie, taxa aferentă se regularizează astfel încât 
să reflecte suprafaţa efectiv efectată. 
 
(12) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea 
realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din 
valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier. 
 
(13) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori 
campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie. 
 
 
 



 
(14) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, 
corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice este de 10 lei, 
pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie. 
 
(15) Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele 
publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu este de 
15 lei, pentru fiecare racord. 
 
(16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă este în sumă de 11 lei . 
 
ART.475Legea227/2015 - Taxa pentru eliberarera autorizațiilor pentru desfășurarea unor activități 
 
(1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare este de 24 lei. 
(2) Taxa pentru eliberarea atestatului de producător 47 lei,respectiv pentru eliberarea carnetului de 
comercializare a produselor din sectorul agricol este de 47 lei. 
(3) Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte 
activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive potrivit Clasificării 
activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului 
Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia 
naţională - CAEN, datorează bugetului local al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în a 
cărui rază administrativ - teritorială se desfăşoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală 
a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în funcţie de suprafaţa aferentă 
activităţilor respective, în sumă de:  
a) - pana la 100 m2  inclusiv – 59 lei 
    - intre 101 m2  si 200 m2   inclusiv – 118 lei  
    - intre 201 m2  si 300 m2   inclusiv – 178 lei 
    - intre 301 m2  si 400 m2   inclusiv – 237 lei 
    - intre 401 m2  si 500 m2   inclusiv – 296 lei  
b) - pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2 - 4.745 lei 

 
                                                                          

                                                                          Anexa 5 la HCL ……..din…………….. 

 
CAPITOLUL VI                                                                

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 
 

ART. 477Legea227/2015 - Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate 

(1) Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă și publicitate în România în baza unui 
contract sau a unui alt fel de înțelegere încheiată cu altă persoană datorează plata taxei prevăzute în 
prezentul articol, cu excepția serviciilor de reclamă și publicitate realizate prin mijloacele de 
informare în masă scrise și audiovizuale.  

(2) Publicitatea realizată prin mijloace de informare în masă scrise și audiovizuale, în sensul 
prezentului articol, corespunde activităților agenților de publicitate potrivit Clasificării activităților 
din economia națională - CAEN, cu modificările ulterioare, respectiv publicitatea realizată prin ziare 
și alte tipărituri, precum și prin radio, televiziune și internet. 

(3) Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru servicii de reclamă și 
publicitate, se plătește la bugetul local al unității administrativ-teritoriale în raza căreia persoana 
prestează serviciile de reclamă și publicitate. 

(4) Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei 
respective la valoarea serviciilor de reclamă și publicitate. 

(5) Cota taxei se stabilește de consiliul local, fiind 1% . 



(6) Valoarea serviciilor de reclamă și publicitate cuprinde orice plată obținută sau care urmează a 
fi obținută pentru serviciile de reclamă și publicitate, cu excepția taxei pe valoarea adăugată. 

(7) Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate prevăzută la alin. (1) se declară și se plătește de 
către prestatorul serviciului de reclamă și publicitate la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii 
următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă și publicitate. 

 

ART. 478 Legea227/2015 – Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate 

(1) Orice persoană care utilizează un panou, un afișaj sau o structură de afișaj pentru reclamă și 
publicitate, cu excepția celei care intră sub incidența art. 477, datorează plata taxei anuale prevăzute 
în prezentul articol către bugetul local al comunei, al orașului sau al municipiului, după caz, în raza 
căreia/căruia este amplasat panoul, afișajul sau structura de afișaj respectivă. La nivelul municipiului 
București, această taxă revine bugetului local al sectorului în raza căruia este amplasat panoul, 
afișajul sau structura de afișaj respectivă.   

(2) Valoarea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se calculează anual prin 
înmulțirea numărului de metri pătrați sau a fracțiunii de metru pătrat a suprafeței afișajului pentru 
reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local, astfel: 

a) În cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma este 
38 lei. 

b) În cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj pentru reclamă și 
publicitate, suma este de 27 lei. 

(3) Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul 
de luni sau fracțiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afișează în scop de reclamă și 
publicitate. 

(4) Taxa pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate se plătește anual, în două rate egale, 
până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afișajul în scop de reclamă și 
publicitate, datorată aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice și juridice, de până la 
50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată. 

(5) Persoanele care datorează taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate sunt obligate să 
depună o declarație la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale în 
termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afișaj. 

                   
                                                         
 

     Anexa 6 la HCL ……..din…………….. 

 
CAPITOLUL VII                                                          

Impozitul pe spectacole 
 

ART. 480 Legea227/2015 - Reguli generale  

(1) Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiție sportivă sau altă activitate 
distractivă în România are obligația de a plăti impozitul prevăzut în prezentul capitol, denumit în 
continuare impozitul pe spectacole.                                                                                                    
(2) Impozitul pe spectacole se plătește la bugetul local al unității administrativ-teritoriale în raza 
căreia are loc manifestarea artistică, competiția sportivă sau altă activitate distractivă. 

 
ART. 481 Legea227/2015 - Calculul impozitului 
 
(1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din 
vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor. 

 



 
(2) Cota de impozit este după cum urmează:  
a) 2%, în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert 
filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ 
sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională; 
b) 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a). 
 

(3) Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele plătite de 
organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris intrat în vigoare înaintea 
vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor. 

 

(4) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezentul articol au 
obligația de: 

a) a înregistra biletele de intrare și/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al 
autorității administrației publice locale care își exercită autoritatea asupra locului unde are loc 
spectacolul; 

b) a anunța tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul, precum 
și în orice alt loc în care se vând bilete de intrare și/sau abonamente; 

c) a preciza tarifele pe biletele de intrare și/sau abonamente și de a nu încasa sume care depășesc 
tarifele precizate pe biletele de intrare și/sau abonamente; 

d) a emite un bilet de intrare și/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori; 

e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorității administrației publice 
locale, documentele justificative privind calculul și plata impozitului pe spectacole; 

f) a se conforma oricăror altor cerințe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidența și 
inventarul biletelor de intrare și a abonamentelor, care sunt precizate în normele elaborate în comun 
de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 
contrasemnate de Ministerul Culturii și Ministerul Tineretului și Sportului . 

ART. 482 Legea227/2015 – SCUTIRI                                                                                                 
Spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole. 
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CAPITOLUL VIII                                                              
Alte taxe locale 

 
 
ART. 486 Legea227/2015 - Alte taxe locale 
 
(1) Consiliile locale, pot institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice;  

 
Având în vedere prevederile art.486 alin.(1) se stabilește taxa pentru depozitarea de materiale pe 
terenurile aparținand domeniului public sau privat al comunei în sumă de 1 leu/mp/zi în cazul în 
care se depășesc 5 zile de depozitare. 
           
(4) Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă este în cuantum de 593lei. 
 
(5) Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, 
deţinute de consiliile locale, consiliul local stabileşte o taxă de 38 lei. 
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Potrivit prevederilor art.30 din Legea nr.273/2006, pentru funcționarea unor 
servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice și juridice Consiliul 
Local al Comunei Mușetești stabileste urmatoarele taxe : 
 
(1) Taxa pentru închirierea salii de sport exceptând elevii Școlii Gimnaziale Musetesti in timpul 

orelor de curs este de 54 lei/ora pe timp de zi 162 lei/ora pe timpul serii folosindu-se nocturna . 
 

(2) Taxa pentru eliberarea certificatelor de stare civila în caz de pierdere,sustragere, distrugere și 
deteriorare 108 lei/document 

 
(3) Taxa pentru oficierea căsătoriilor în zilele de sâmbătă, duminică și sărbatori legale 162 lei . 
 
(4) Taxa pentru eliberarea adeverințelor din cadrul compartimentului Registru Agricol (adeverință 

APIA, adeverință schimbare CI etc.)10 lei/adeverință  
 

(5) Taxa pentru eliberarea adeverințelor din cadrul compartimentului Taxe și Impozite Locale                                  
( adeverință deținere spațiu depozitare auto, adeverința venit agricol ,etc.) 10 lei/adeverință  
 

(6) Taxa pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală este de 20 lei. 
 
(7) Taxă pentru multiplicarea (xeroxarea) documentelor altele decât cele prevăzute la punctual (8)                   

1 leu/pagină  
* sumele încasate potrivit punctului (6) reprezintă recuperarea cheltuielilor materiale în cotă 
parte, realizate de către instituțiile cu imprimarea documentelor (curent, toner, piese 
consumabile aparatură, reparații, etc) 
 

(8) Taxa pentru copierea documentelor din arhiva instituţiei 1 leu/pagină. 
 

(9) Taxa pentru remăsurători topografice 111 lei . 
 

(10) Taxa eliberare Anexa 1,,Certificat pentru atestare ca petentul este cunoscut ca proprietar,,54 lei.  
 
(11) Taxa eliberare Anexa 2 ,,PROCES-VERVAL de identificare a imobilului ,,54 lei.  
 
(12) Taxa eliberare extras plan cadastral A4 10 lei/ plan .  

 
(13) Taxa eliberare extras plan cadastral A3 15 lei/plan .  
 
(14) Taxa eliberare plan urbanistic general PUG 10lei/plan . 

 
(15) Taxa eliberare extras după ortofotoplan 10 lei/extras . 
 
(16) Taxa eliberare certificat de atestare a edificarii/extinderii construcției, pentru consrucțiile mai        

vechi de 3 ani edificate fară autorizație de construcție pentru:  
 

    a) construcții de tip locuință 539 lei/construcție 
    b) construcții de tip anexă corp locuibil 215 lei/construcție  
    c) construcții de tip anexă altele decat cele prevăzute la punctual b) 108 lei/construcție 

 
(17) Taxa pentru înregistrarea certificatului de performanță energetică 33 lei. 
 
(18) Taxa pentru emitere acord în vederea colectării și comercializării fructelor de pădure ,trufe și 

ciuperci pe raza Comunei Mușetești este de 539 lei/an. 
 



 
 

(19) Taxa pentru eliberarea certificatului de înregistrare a vehiculelor ce  se supun înregistrarii pe 
plan local este de 65 lei. 

 
(20) Contravaloarea  plăcuței de înregistrare pentru vehiculele ce se supun înmatriculării pe plan 

local  este de 43 lei . 
 

(21) Taxa locală de trafic greu, prevăzută pentru operatorii economici, alții decât cei care 
beneficiaza de scuritea prevăzută în HCL Nr.22/28.05.2020 
- Eliberare permis de liberă trecere pentru o zi 108 lei/zi 
- Eliberare permis de liberă trecere pentru o lună 1.294 lei/lună 
- Eliberare permis de liberă trecere pentru un an 5.392 lei/an  

           
  (17) Taxa pentru serviciul de colectare a deșeurilor (salubrizare) se percepe conform:                                            
HCL Nr.37 din data de 31.10.2019 :                                                                             
 
                                                                                                     
*  Taxa lunară pentu o persoană -5,50 lei/lună cu TVA din care:  
    - 3 lei pentru deșeurile menajere    
   - 2,50 lei pentru deșeurile selective                                                                                                       
                                                                         

Compartimentul Contabilitate, Impozite și Taxe, Achiziții Publice și Resurse Umane 

Consilier Asitent Mihăilă Maria-Bianca







 


