
NR. 2/CL/15.11.2022                                                                                             
 

T A B L O U L 
cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează 

sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al comunei Urzicuta   
în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  

 

 

 

 

Tipul clădirii 

 

VALORILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022 

Valoarea impozabilă/ lei  

Cu instalații de apă, canalizare, electrice și 

încălzire (condiții cumulative) 

Fără instalații de apă, canalizare, electricitate sau 

încălzire 

A. Clădiri cu  cadre din beton armat sau cu pereți exteriori 

din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în 

urma unui tratament termic și/sau chimic 

1187 712 

B. Clădiri cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din 

cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau din orice alte materiale 

nesupuse unui tratament termic și/sau chimic  

 

356 

238 

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

exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale 

rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic   

 

238 

207 

D. Clădire-anexă cu pereți exteriori din lemn, din piatră 

naturală, din cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau din orice alte 

materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic   

 

149 

88 

E. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa 

incaperi amplasate la subsol, la demisol si/ sau la 

mansarda, utilizate ca locuinta, in oricare dintre tipurile 

de cladiri prevazute la lit. A-D 

75% din suma care s-ar aplica 

cladirii 
75% din suma care s-ar aplica cladirii 

ANEXA LA  PROIECT DE HOTARARE    privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2023 



F. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa 

incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la 

mansarda, utilizate in alte scopuri decat cel de locuinta, 

in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D 

50% din suma care s-ar aplica 

cladirii 
50% din suma care s-ar aplica cladirii 

 

Art. 457 alin. (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 % si 0,2%      asupra valorii impozabile al cladirii          - cota anul 2023 – 0,1% 

 

 

 

Art. 458 alin .( 1)  - pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea 

unei cote cuprinse intre 0,2% - 1,3% asupra valorii cladirii . Cota pentru anul 2023- 0,2%. 

Art.460 alin (1)- pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice , impozitul / taxa pe cladiri se 

claculeaza prin aplicarea unei cote curpinse intre 0.2% - 1,3% . Cota pentru anul 2023 – 0.2%. 

Art. 460 alin (2)- pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice , impozitul / taxa pe cladiri se 

calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,2%-1,3%inclusiv asupra valorii impozabile a cladirii . Cota pentru anul 2023 – 1,3% . 

Art. 462 alin (3)- pentru claidirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice utilizate pentru activitati din 

domeniul agricol , impozitul / taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii . Cota pentru 

anul 2023– 0,4 % . 

 
Zona in cadrul localitatii  RANGUL LOCALITATII  

 

 IV V 

A 1.10 1.05 

B 1.05 1.00 

Art. 465 al. 1 Impozitul / taxa pe teren se stabileste anual in suma fixa pe mp de teren in functie de zona si rangul localitatii 
conform legii 351/2001 privind planul de amenajare a teritoriului national Urzicuta fiind de rang IV iar Urzica Mare de rang V . 
(2)In cazul unui teren amplasat in intravilan inregistrat in registrul agricol la categoria d efolosinta terenuri cu constructii precum si 
terenul inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea cu constructii in suprafata de pana la 400 mp inclusiv , 



impozitul / taxa pe teren se stabileste prin imultirea suprafetei terenului exprimata in ha cu suma corespunzatoare prevazuta in 
urmatorul tabel: 
 
Zona in cadrul localitatii  Nivelul impozitului / taxei , pe ranguri de localitati – lei/ha – ANUL 2023 

 IV V 

A 1161 925 

B 925 705 

(3) In cazul unui teren amplasat in intravilan inregistrat in registrul agricol in alta categorie de folosinta decat cea a terenurilor cu 
constructii , pentru suprafata care depaseste 400 mp , impozitul / taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului 
exprimata in ha cu suma corespunzatoare prevazuta la alin 4 iar acest rezultat se inmulteste cu coeficientul de corectie 
corespunzator prevazut la al 5 .  
(4) Pentru stabilirea impozitului / taxei pe teren potrivit al. 3 se folosesc sumele din tabelul urmator , exprimat in lei/ ha . 
 

Nr. 

crt. 

                        

Zona 

 

Categoria  

de  folosință 

Impozitul / taxa pe terenul situat in intravilan , alta categorie de folosinta decat cea a terenurilor cu 

constructii  anul  2023 /lei 

A B 

1 Teren arabil 33 25 

2 Pășune 25 23 

3 Fâneață 25 23 

4 Vie 55 41 

5 Livadă 63 55 

6 Pădure sau alt 

teren cu vegetație 

forestieră 

33 25 

7 Teren cu ape 18 16 



8 Drumuri și căi 

ferate 

X X 

9 Neproductiv X  X  

 
Suma stabilita se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut in urmatorul tabel :  
 

Zona in cadrul localitatii  RANGUL LOCALITATII  

 

 IV V 

A 1.10 1.05 

B 1.05 1.00 

   
 Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe terenul intravilan datorat pentru intregul an de catre contribuabili , pana la 31 martie a anului respectiv , se 
acorda o bonificatie de pana la 10%.- Pentru anul 2023 BONIFICATIA ESTE DE 10% .                               
Terenuri amplasate in extravilan : 



        

Categoria de folosință 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 / LEI 

1 Teren cu construcții 36 

2 Teren arabil 59 

3 Pășune 33 

4 Fâneață 33 

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 66 

5.1 Vie până la intrarea pe rod X 

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 64 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod X 

7 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1  19 

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

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

8.1 Teren cu amenajări piscicole 40 

9 Drumuri și căi ferate X 

10 Teren neproductiv X 

Art. 467 alin. (2)      Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe terenul extravilan datorat pentru intregul an de catre contribuabili , pana la 31 martie a anului 

respectiv , se acorda o bonificatie de pana la 10%.- Pentru anul 2023  BONIFICATIA ESTE DE 10% .                               

Nr. 

crt. 
Mijloace de transport cu tracțiune mecanică 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 2023/LEI 

Suma in lei pentru fiecare grupa de 200 cm³ sau fracțiune din aceasta 

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea 

cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv 
8 

2 Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de 

peste 1.600 cm3 
9 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 

inclusiv 
22 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 

inclusiv 
85 



5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3 

inclusiv 
171 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 345 
7 Autobuze, autocare, microbuze 28 
8 Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă 

autorizată de până la 12 tone, inclusiv 
35 

9 Tractoare înmatriculate 22 

Vehicule inregistrate 
1. Vehicule cu capacitate cilindrică - lei/200 cm3 -* 

1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3                     4 

1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 6 

2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidențiată 119 lei/ an 

Art. 470 alin. (3)- In cazul mijloacelor de transport hibride impozitul se reduce cu minim 50% . 

Art. 470 al. (4)- In cazul unui atas impozitul pe mijloacele de transport este de 50% din impozitul pentru mijlocul de transport respectiv. 

 

Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone (impozit in lei ) 

 

 

 

Numărul de axe și greutatea brută încărcată 

maximă admisă  

 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 2023 

Impozitul (în lei/an) 

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

pneumatică sau echivalentele recunoscute 
Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare 

I 

  VEHICULE PE DOUA AXE    

 1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 153 

 2 Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 153 426 

 3 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 426 599 

 4 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 599 1356 



 5 Masa de cel puțin 18 tone 599 1356 

II 

  VEHICULE CU TREI AXE    

 1 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 153 267 

 2 Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 267 549 

 3 Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 549 712 

 4 Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 713 1099 

 5 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1099 1707 

 6 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1099 1707 

 7 Masa de cel puțin 26 tone 1099 1707 

III 

  VEHICULE CU PATRU  AXE   

 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 713 723 

 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 723 1128 

 3 Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1128 1792 

 4 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1792 2658 

 5 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1792 2658 

 6 Masa de cel puțin 32 tone 1792 2658 

 

Art. 470 alin. (6)       

Numărul de axe și greutatea brută încărcată 

maximă admisă 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  

PENTRU ANUL 2022 Impozitul (în lei/an) 

Impozitul in lei/ an  

I  Vehicule 2 + 1 axe Ax(e) motoare cu sistem de suspensie 

pneumatica sau un echivalent 

recunoscut  

Alte sisteme de suspensie pentru 

axele motoare  

 

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



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

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

 4 Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 69 158 

 5 Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 158 371 

 6 Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 371 480 

 7 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 480 866 

 8 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 866 1519 

 9 Masa de cel puțin 28 tone 866 1519 

II  Vehicule 2 + 2 axe 

 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 148 346  

 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 346 569 

 3 Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 569 836 

 4 Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 836 1010 

 5 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1010 1658 

 6 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1658 2301 

 7 Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2301 2494 

 8 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2301 3494 

 9 Masa de cel puțin 38 tone 2301 3.494 

II

I 
  Vehicule cu 2 + 3 axe 

 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.831 2549  

 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2549 3464 

 3 Masa de cel puțin 40 tone 2548 3463 

I

V 
 Vehicule  cu 3 + 2 axe 

 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.618 2247  

 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2247 3108 



 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3108 4598 

 4 Masa de cel puțin 44 tone 3108 4598 

V Vehicule cu 3 + 3 axe 

 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 921 1114  

 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1114 1663 

 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1.663 2648 

 4 Masa de cel puțin 44 tone 1.663 2648 

 
Art. 470  alin. (7)                                                       Remorci, semiremorci sau rulote 

 

Masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE  STABILITE  

PRIN CODUL FISCAL 

PENTRU ANUL 2023 

Impozit - lei - 

a. Până la 1 tonă, inclusiv    9 
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 40 
c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone  61 
d. Peste 5 tone 77 

Art. 470 alin. (8)                                                              Mijloace de transport pe apă 

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

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 67 

3. Bărci cu motor 249 

4. Nave de sport și agrement 0,01 

5. Scutere de apă 249 

6. Remorchere și împingătoare:  

a) până la 500 CP, inclusiv 662 

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

c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv 1657 



d) peste 4000 CP 2653 

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

8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale:  

a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 214 

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de tone, inclusiv 332 

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

Art. 472 alin. (2)                                                               
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport datorat pentru intregul an de catre contribuabili pana la data de 31 martie 

a anului respectiv se acorda o bonificatie de pana la 10% - anul 2023- bonificatie 10%  

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

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism - lei - 

a) până la 150 m² inclusiv 7 
b) între 151 și 250 m² inclusiv 8 
c) între 251 și 500 m² inclusiv 10 
d) între 501 și 750 m² inclusiv 13 
e) între 751 și 1.000 m² inclusiv 15 
f) peste 1.000 m² 15 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care depășește 1.000 m2 

Art. 474 alin. (2) 
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in mediul rural 

50% din taxa stabilita conform al. 1  

Art. 474 alin (3 )  

Taxa pentru prelunigrea unui certificat de urbanism  
 30% din cuantumul taxei pentru certificatul sau autorizatia initiala 

Art. 474 alin(4) 

Taxa pentru avizarea certificatului  de urbanism de catre comisia de 

urbanism , de catre primar sau de catre strucutirle specializate  

17  

Art. 474 al. (5 ) 

 Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o 

cladire rezidentiala sau anexa la aceasta  

0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie  



Art. 474 al. 8  

Taxa pentru prelungirea unei autorizatii de construire  
30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau autorizatiei 

initiale  

Art. 474 al. 9  

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare , totala sau 

aprtiala a unei constructii  

0,1% din valoarea impozabila stabilita pentru determinarea impozaitului 

pe cladiri aferenta partii desfiintate  

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

17  

Art. 474 al. 12 Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru 

lucrarile de organizare de santier in vederea realizarii unei 

constructii care nu sunt incluse in alta autorizatie de construire  

3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier  

Art. 474 al. 13 Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de 

tabere , corturi , casute , rolute ori campinguri  
2% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie  

Art. 474 alin. (14) 
Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, 

spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe 

căile și în spațiile publice 

9  

Art. 474 alin. (15) 
Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și 

branșamente 
14 

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

10 

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

22 

Art. 475 alin. (2)   
Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru 

eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 
88 

Art. 475 alin. (3) lit. a) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea 

activității de alimentație publică pentru o suprafață de până la 500 m2, 

inclusiv 

100 



Art. 475 alin. (3) lit. b) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea 

activității de alimentație publică pentru o suprafață mai mare de 500 m2 
200 pentru o suprafata >500 mp  

 

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE 

Art. 477 alin. (5)  

Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate 
COTELE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

PENTRU ANUL 2023 1%  - 3% 

Art. 478 alin. (2)  

Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate 
 

 

- lei/m2 sau fracțiune de m2 - 

a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o 

activitate economică 
35 

b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj 

pentru reclamă și publicitate 
25 

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE 

Art. 480 alin. (2)  
Impozitul pe spectacole 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

PENTRU ANUL 2023 

 

a) 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 

competiție sportivă internă sau internațională 

2% 

b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a) 5% 

 

  

CAPITOLUL VIII– ALTE TAXE LOCALE 

  
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 

LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 
Art. 486 alin. (1)  Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, caselor 

memoriale, monumentelor istorice de arhitectură și arheologice și altele asemenea. 
Sunt prevăzute în anexa B 



Art. 486 alin. (2) Taxe pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obținerii de venituri care 

folosesc infrastructura publică locală, pe raza localității unde acestea sunt utilizate, precum și taxe pentru activitățile cu 

impact asupra mediului înconjurător. 
Sunt prevăzute în anexa B 

Art. 486 alin. (4)  Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe 

cale administrativă. Taxa poate fi majorată prin hotărâre a consiliului 

local, fără ca majorarea să poată depăși 50% din această valoare*. 
 825 

Art. 486 alin. (5)  Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe 

planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri. 
 35 

Art. 486 alin. (6)  Taxe pentru reabilitare termică a blocurilor de locuințe și locuințelor unifamiliale, pentru care s-au 

alocat sume aferente cotei de contribuție a proprietarilor. 
Sunt prevăzute în anexa B 

REDUCERILE ȘI SCUTIRILE ACORDATE DE CONSILIULUI LOCAL Anexa C 
Nr. crt. Temeiurile juridice 

1.  Art. 456 alin. (1) Cladirile pentru care nu se datoreaza impozit/taxa, prin efectul legii, sunt, dupa cum urmeaza: 

a). clădirile proprietate a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a oricăror instituţii publice, cu excepţia încăperilor care sunt 

folosite pentru activităţi economice, altele decât cele desfăşurate în relaţie cu persoane juridice de drept public;  

b) cladirile aflate in domeniul privat  al statului concesionate, inchiriate, date in administrareori in folosinta, dupa caz, institutiilor 

publice cu finantare de la bugetul de stat, utilizate pentreu activitatea proprie a acestora; 

c) cladirile aflate in proprietatea 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 character umanitar, social si cultural; 

d). clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase  

recunoscute oficial în România şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi 

economice;  

e) cladirile funerare din cimitire si crematorii; 

f) clădirile care constituie patrimoniul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat,  

confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia  

încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice care genereaza alte venituridecat cele din taxele de scolarizare, servirea 

meselor pentru prescolari, elevi sau student si cazarea acestora, precum si cladirile utilizate de catre crese, astfel cum sunt definite si 

functioneaza potrivit L 263/2007  privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

g) cladirile unei institutii sau unitati care functioneaza sub coordonarea MinisteruluiEducatiei si CercetariiStiintifice sau a 

Miniosterului Tineretului si Sportului precum si cladirile federatiilor sportive nationale cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru 

activităţi economice;  



h) clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;  

i) clădirile din parcurile industriale, ştiinţifice şi tehnologice, precum si cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu excepţia încăperilor 

care sunt folosite pentru activităţi economice;  

j) clădirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de imbunatatiri funciaresi de 

interventii la apararea impotriva inundatiilor precum si cladirile din porturisi cele afectate canalelor navigabile si statiilor de pompare 

aferente canalelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;  

k) clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje şi tuneluri şi care sunt utilizate pentru 

exploatarea acestor construcţii, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice;  

l) cladirile aferente infrastructurii feroviarepublice sau infrastructurii metroului; 

m) clădirile care constituie patrimoniul Academiei Române si ale fundatiilor proprii infiintate de Academia Romana, in calitate de 

fondator unic, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;  

n) cladirile aferente capacitatilor de productie care sunt in sectorul pentru aparare cu respectarea legislatiei in materia ajutorului de 

stat; 

o) clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje,  

silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi 

economice;  

p) cladirea folosita ca domiciliu si/alte cladiri aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute de art2 lit a), c) –e) din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si 

acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat, aprobata cu modificari prin L111/2007, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

q)  clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome  

"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;  

r) cladirile aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de razboi, a vaduvelor de razboi si a vaduvelor nerecasatorite ale 

veteranilor de razboi; 

s) cladirea folosita ca domiciliu aflata in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute de art 1 al DL 118/1990 privind 

acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata la 6 martie 1945, precum si celor deportate 

in strainatate ori constituite in prizonieri, precum si alte legi; 

t) cladirea folosita ca domiciliu aflata in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat si a persoanelor 

incadrate in gradul I de invaliditate, respective a reprezentantilor legaliai minorilor cu handicap grav sau accentuat si a minorilor 

incadrati in gradul I de invaliditate; 



u) cladirile aflate in proprietatea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, cu statut de utilitate 

publica, precum si cele inchiriate,concesionate sau primate in administrare sau folosintade acestea de la o institutiesau o autoritate 

publica, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice;  

v) cladirile destinate serviciului de apostilasi supralegalizare, cele destinatedepozitarii si administrariiarhivei, precum si cladirile 

afectate functionarii Centrului National de Administrare a Registrelor Nationale Notariale; 

         w) cladirile detinute sau utilizate de catre intreprinderile sociale de insertie 

2.  Art.456 al. (2) Consiliile Locale pot hotara sa acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe cladiri  datorate pentru urmatoarele cladiri:  

a)  clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memorial; 

b) Cladiri pentru care s-a instituit un regim de protective, altele decat monumentele istorice, amplasate in zone de protective ale monumentelor 

istoricesi in zonele construite protejate; 

c) Cladirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale si intreprinderi sociale ca furnizori de servicii 

sociale; 

d) Cladirile utilizate de organizatii nonprofit folosite exclusivpentru activitatile fara scop lucrativ; 

e) clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 

- 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul mentine afectiunea de 

interes public;  

f)  clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care 

au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul 

mentine afectiunea de interes public;  

g)   clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au 

aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul 

mentine afectiunea de interes public;  

h) Cladirea noua cu destinatia de locuinta, realizata in conditiile Legii locuintei nr 114/1996, republicata,  cu modificările şi completările ulterioare, 

precum si cladirea cu destinatia de locuinta, realizata pe baza de credite, in conformitate cu OG nr 19/1994 privind stimularea investitiilorpentru 

realizarea unor lucrari publicesi constructii de locuinteaprobata cu modificari si completari de L 82/1995 cu modificările şi completările 

ulterioare. In cazul instrainarii cladirii, scutirea de impozit nu se aplica noului proprietar al acesteia; 

i) i) cladirile afectate de calamitati natural, pentru o perioada de pana la 5 ani, incepand cu 1 ianuarie a anului in care s-a produs evenimentul; 

j) cladirea folosita ca domiciliu si/sau alte cladiriaflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art 3alin (1) lit b) si art 4 alin (1) 

din L341/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

k) cladirea folosita ca domiciliu si/sau alte cladiriaflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale caror venituri lunare sunt mai mici decat 

salariul minim brut pe tara ori constau in exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social; 

l) cladirile aflate in proprietatea operatorilor economici, in conditiile elaborarii unor scheme de ajutor de stat/ de minimis avand un obiectiv 

prevazutde legislatia in domeniul ajutorului de stat; 



m) cladirile la care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrari de interventie pentru cresterea performantei energetice, pe baza procesului 

verbal de receptive la terminarea lucrarilor, intocmit in conditiile legii, prin care se constata realizarea masurilor de interventierecomandate de 

catre auditorul energetic in certificatul de performanta energetica sau, dupa caz, in raportul de audit energetic, astfel cum este prevazut In OUG 

18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin L 158/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

n) cladirile unde au fost executate lucrari in conditiile L153/2011privind masuri de crestere a calitatii architectural ambientale a cladirilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

o) cladirile persoanelor care domiciliaza si locuiesc efectiv in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii, in 

conformitate cu OG 27/1996 privind acordarea unor facilitate persoanelor care domiciliaza si lucreaza  in unele localitati din Muntii Apuseni si 

in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii, republicata, cu modificarile ulterioare; 

p) cladirile detinute de cooperatiile de consum sau mestesugaresti si de societatile cooperative agricole, in conditiile elaborarii unor scheme de 

ajutor de stat/de minimis avand un obiectiv prevazut de legislatia in domeniul ajutorului de stat; 

q) cladirile detinute de asociatiile de dezvoltare intercomunitara. 
 

3.  Art. 456  alin. (3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilita conform alin(2), se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului 

urmator celui in care persoana depune documente justificative; 

(4) Impozitul pe cladirile aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe 

o durata de cel mult 6 luni in cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplica in anul fiscal urmator celui in care este indeplinita aceasta 

conditie. 

  

4.              Art.464 al. (1) Nu se datoreaza impozit/taxa pe teren pentru: 

a) Terenurile aflate in proprietate publica sau private a statului ori a unitatilor administrative teritoriale , cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru 

activităţi economice; 

b) Terenurile aflate in domeniul privat  al statului concesionate, inchiriate, date in administrareori in folosinta, dupa caz, institutiilor publice cu finantare de 

la bugetul de stat, utilizate pentreu activitatea proprie a acestora; 

c) Tereenurile aflate in proprietatea 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 character umanitar, social si cultural; 

d). Terenurile apartinand lăcaşurilor de cult, aparţinând cultelor religioase  

recunoscute oficial în România şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia suprafetelor care sunt folosite pentru activităţi economice;  

e) Terenurile apartinand cimitirelor si crematoriilor; 

f) Terenurile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu 

excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice care genereaza alte venituri decat cele din taxele de scolarizare, servirea meselor pentru 

prescolari, elevi sau student si cazarea acestora, precum si cladirile utilizate de catre crese, astfel cum sunt definite si functioneaza potrivit L263/2007  



privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

g) Terenurile  unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;  

h) Terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigatie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusive ecluzele si 

statiile de pompareaferente acestora, precum si terenurile aferente lucrarilor de imbunatatiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinta a 

terenului, emis de oficiile de cadastru si publicvitate imobiliara;  

i) Terenurile folosite pentru activitati de aparare impotriva inundatiilor, gospodarirea apelor, hidrometeorologice, cele cre contribuie la exploatarea 

resurselor de apa, cele folosite ca zone de protective definite prin lege, precum si terenurile utilizate pentru exploatarilor din subsol, incadrate astfel printr-o 

HCL, in masura in care nu afecteaza suprafetei solului; 

j) Terenurile degradate sau poluate, incluse in perimetrul de ameliorare, pentru perioada cat dureaza ameliorarea acestora; 

k) Terenurile care prin natural lor si nu prin destinatia data sunt improprii pentru agricultura sau silvicultura; 

l) Terenurile ocupate de autostrazi, dru7muri europene, drumuri nationale, drumuri principale administrate de CNADNR SA, zonele de siguranta ale 

acestora, precum si terenurile ocupate de piste si terenurile din jurul pistelor reprezentand zone de siguranta:  

m) Terenurile pe care sunt amplasate elemente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului; 

n) Ternurile din parcurilew industrial, parcurile stiintifice si tehnologice, precum si cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislatiei in 

material ajutorului de stat; 

o) Terenurile aferente capacitatilor de productie care sunt in sectorul pentru aparare cu respectarea legislatieiin material ajutorului de stat; 

p) Terenurile Academiei Române si ale fundatiilor proprii infiintate de Academia Romana, in calitate de fondator unic, cu excepţia încăperilor care sunt 

folosite pentru activităţi economice;  

q) Ternurile unei institutii sau unitati care functioneaza sub coordonarea MinisteruluiEducatiei si Cercetarii Stiintifice sau a Ministerului Tineretului si 

Sportului precum si cladirile federatiilor sportive nationale cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;  

r) Terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de razboi, a vaduvelor de razboi si a vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de razboi; 

s) Terenul afferent cladirii  folosita ca domiciliu, aflata in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute de art 1 al DL 118/1990 , republicat, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

t) Terenul aferent cladirii folosita ca domiciliu aflata in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat si a persoanelor incadrate 

in gradul I de invaliditate, respective a reprezentantilor legaliai minorilor cu handicap grav sau accentuat si a minorilor incadrati in gradul I de invaliditate; 

u) Terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art 2 lit a, c si e din OUG82/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 

v) Terenurile destinate serviciului de apostilasi supralegalizare, cele destinatedepozitarii si administrariiarhivei, precum si cladirile afectate functionarii 

Centrului National de Administrare a Registrelor Nationale Notariale; 

w) Suprafetele de fond forestier, altele decat cele proprietate publica, pentru care nu se reglementeaza procesul de productie lemnoasa, cele certificate, 

precum si cele cu arboreta cu varsta de pana la 20 ani; 

x) Terenurile detinute sau utilizate de catre intreprinderile sociale de insertie; 

y) Terenurile aflate in proprietatea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, cu statut de utilitate publica, precum si cele 

inchiriate,concesionate sau primate in administrare sau folosintade acestea de la o institutiesau o autoritate publica, cu excepţia încăperilor care sunt folosite 



pentru alte activităţi economice 

5.  Art. 464 alin. (2)Consiliul Local acorda conform prevederilor legale reducerea impozitului/taxei pe teren  datorate pentru: 

a) Terenul aferent cladirilor  restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 

martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul mentine afectiunea de 

interes public;  

b) Terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri 

imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul 

mentine afectiunea de interes public;  

c) Terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care 

au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul mentine 

afectiunea de interes public;  

d) Cladirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale si intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 

e) Cladirile utilizate de organizatii nonprofit folosite exclusive pentru activitatile fara scop lucrativ; 

f) Terenurile apartinand asociatiilor si fundatiilor folosite exclusive pentru activitatile fara scop lucrative; 

g) Terenurile  afectate de calamitati natural, pentru o perioada de pana la 5 ani, incepand cu 1 ianuarie a anului in care s-a produs evenimentul; 

h) Terenurile aferente  cladireii folosita ca domiciliu si/sau alte cladiriaflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art 3alin (1) lit b) si 

art 4 alin (1) din L341/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

i) Suprafetele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric; 

j) Ternurile aflate in proprietatea persoanelor ale caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara ori constau in exclusivitate din 

indemnizatie de somaj sau ajutor social; 

k) Terenurile  aflate in proprietatea operatorilor economici, in conditiile elaborarii unor scheme de ajutor de stat/ de minimis avand un obiectiv prevazutde 

legislatia in domeniul ajutorului de stat; 

l) Terenurile din extravilan situate in situri arheologice inscrise in Repertoriul Arheologic National folosite pentru pasunat; 

m) Terenurile  persoanelor care domiciliaza si locuiesc efectiv in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii, in conformitate 

cu OG 27/1996 privind acordarea unor facilitate persoanelor care domiciliaza si lucreaza  in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei 

Delta Dunarii, republicata, cu modificarile ulterioare; 

n) Terenurile extravilane situate in arii natural protejate supuse unor restrictii de utilizare; 

o) Terenul situate in extravilanul localitatilor, pe o perioada de 5 ani ulteriori celui in care proprietarul efectueaza intabularea in cartea funciara pe cheltuiala 

proprie; 

p) Suprafetele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric si protejate; 

q) Terenurile situate in zonele de protective ale minumentelor istorice si in zonele protejate; 

r) Suprafetele terenurilor afectate de cercetarile arheologice, pe intreaga durata a efectuarii cercetarilor  
 



6.  Art. 464 alin. (3)Reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilita conf alin 2, se aplica incepand cu data de 1 ian a anului urmator celui in care persoana 

depune documentele justificative. 

 

7.  Art.464 al. (4) Impozitul pe terenurile aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter 

sezonier, pe o durata de cel mult 6 luni in cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplica in anul fiscal urmator celui in care este 

indeplinita aceasta conditie. 
 

8.  Art. 469 alin. (1) Nu se datoreaza impozitul pe mijlocul de transport pentru: 

a) Mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de razboi, vadulelor de razboi sau vaduvelor nerecasatoriteale 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, cele pentru transportul persoanelor cu 

handicap sau invaliditate, aflate in proprietatea sau coproprietatea reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si a minorilor 

incadrati in gr 1 de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 

c) Mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea  persoanelor prevazute de art 1 al DL 118/1990 , republicat, cu modificarile si completarile 

ulterioare pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 

d) Mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea  persoanelor prevazute la art 3 alin 1 lit b si art 4 alin 1 din L341/2004 cu modificarile si 

completarile ulterioare pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 

e) Navele fluviale de pasageri, barcile si luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice, cu domiciliul in Delta Dunarii, Insula Mare a Brailei si Insula 

Balta Ialomitei; 

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 stabilite  in conditii de transport public; 

h) Vehicule istorice definite conform prevederilor legale in vigoare; 

i) Mijloacele de transport folosite exclusive pentru transportul stupilor in pastoral; 

j) Mijloacele de transport folosite exclusive pentru interventii in situatii de urgenta; 

k) Mijloacele de transport ale institutiile sau unitatilor care functioneaza sub coordonarea MEC sau a MTS; 

l) Mijloacele de transport ale fundatiilot 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 character 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, reabilitaare si reinsertie sociala pentru copil, familie, personae cu handicap, personae 

virstnice, precum si pentru alte personae aflate in dificultate, in conditiile legii; 

n) autovehicule actionate electric; 

o) Autovehicule 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; 
9.  Art. 469 alin. (4) Impozitul pe mijloacele de transport se reduce cu 50% pentru persoanele fizice care domiciliaza in localitati precizate in: 

a) HG 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltarii economico-sociale a unor localitati din muntii Apuseni cu modificarile 

ulterioare; 

b) HG 395/1996 privind aprobarea Programului special privind unele masuri si actiuni pentru sprijinirea dezvoltarii economico-sociale a judetului Tulcea  si 

a rezervatiei Biosfera “Delta Dunarii”, cu modificarile ulterioare. 
 

10.  Art. 476 alin. (1) Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor urmatoarele: 

a) Certificatele, avizele si autorizatiile ai caror beneficiari sunt VR, Vaduve de razboi sau vaduve nerecasatorite ale VR; 

b) Certificatele, avizele si autorizatiile ai caror beneficiari sunt persoanele prev la art 1 din DL 118/1990, republicat cu modif si compl ulterioare. 

c) Certificatele de urbanism si autorizatiile de construire pentru lacasuri de cult sau constructii-anexa; 

d) Certificatele de urbanism si autorizatiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care 

apartin domeniului public al statului; 

e) Certificatele de urbanism si autorizatiile de construire pentru lucrarile de interes public national, judetean sau local; 

f) Certificatele de urbanism si autorizatiile de construire, daca beneficiarul constructiei este o institutie publica; 

g) autorizatiile de construire pentru autostrazile si caile ferate atribuite prin concesionare, conform legii; 

h) Certificatele de urbanism si autorizatiile de construire daca beneficiarul constructiei este o institutie sau o unitate care functioneaza sub coordonarea 

MECTS sau a MTS. 

i) Certificatele de urbanism si autorizatiile de construire daca beneficiarul constructiei este o fundatie infiintata prin testament, construita conf legii, cu 

scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu character umanitar, social si cultural; 

j) Certificatele de urbanism si autorizatiile de construire daca beneficiarul constructiei este o organizatie care are ca unica active 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, pers cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte personae aflate in dificultate in conditiile legii; 

k)  Certificatele de urbanism si autorizatiile de construire, in cazul unei calamitati natural; 
 

11.  Art. 476 alin. (2) Consiliul local acorda  conform prevederilor legale reducerea  taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor pentru: 

a) lucrari de intretinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere in valoare a monumentelor istorice, astfel cum sunt definite in legea nr 

422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modif ulterioare, datorate de proprietarii PF care realizeaza, integral sau partial, 

aceste lucrari pe cheltuiala proprie; 

b) lucrari destinate pastrarii integritatii fizice si a cadrului construit sau natural al monumentelor  istorice definite in L422/2001, republicata cu modif 

ulterioare, finantate de proprietarii imobilelor din zona de protectie a monumentelor istorice, in concordanta cu reglementarile cuprinse in 

documentatiile de urbanism intocmite potrivit legii; 



c) lucrari executate in conditiile OG 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic si constructiile existente, republicata, cu modif ulterioare. 

d) lucrari executate in zone de regenerare urbana, delimitate in conditiile L350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modif ulterioare, 

lucrari in care se desfasoara operatiuni de regenerare urbana, coordonate de administratia locala in perioada derularii operatiunilor respective. 
 

12.  Art. 479.al. (1 ) Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate si taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se aplica institutiilor publice, cu 

exceptia cazurilor cand acestea fac reclama unor activitati economice. 

(2) Taxa prevazuta in trezentul articol, denumita in continuare taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, nu se aplica unei persoane care inchiriaza 

panoul, afisajul sau structura de afisaj unei alte persoane, in acest caz taxa prevazuta la art 477 fiind platita de aceasta ultima persoana. 

(3) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se datoreaza pentru afisele, panourile sau mijloacele si publicitate amplasate in interiorul cladirilor. 

(4) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se aplica pentru panourile de identificare a instalatiilor energetice, marcaje de avertizare sau 

marcaje de circulatie, precum si alte informatii  de utilitate publica sau educationale. 

(5) nu se datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate pentru afisajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin 

constructia lor, realizarii de reclama si publicitate. 
 

13.  
Art.482  Spectacolele organizate in scopuri umanitare sunt scutite de plata impozitului pe spectacole. 

 

14.  Art. 485 alin. (1) Se  acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor special instituite conform art 484, pentru urmatoarele persoane fizice sau juridice: 

a) VR, Vaduvele de razboi, vaduvele nerecasatorite ale VR; 

b) B) PF prev la art 1 al DL 118/1990, republicat; 

c) Institutiile care functioneaza sub coordonarea MECCS sau MTS, cu exceptia incintelor care sunt folosite pt activitati economice; 

d) Fundatiile infiintate prin testament, constituite conf legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine 

actiuni cu character 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, personae cu handicap, personae varstnice, precum si 

pentru alte personae aflate in dificultate, in conditiile legii; 

f) Reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si a minorilor incadrati in grad 1 de invaliditate. 

(2) Taxele special instituite conf art 484 se reduc cu 50% pentru persoanele fizice care domiciliaza in localitatile precizate in : 

a) HG 323/1996 cu mofificarile ulterioare; 

b) HG 395/1996, cu mofificarile ulterioare. 



15.  Art. 486  Alte taxe locale 

(1)Consiliile locale pot institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor 

istorice de arhitectură şi arheologice şi altele asemenea. 

(2)Consiliile locale pot institui taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc 

infrastructura publică locală, pe raza localităţii unde acestea sunt utilizate, precum şi taxe pentru activităţile cu impact asupra mediului 

înconjurător. 

(3)Taxele prevăzute la alin. (1) şi (2) se calculează şi se plătesc în conformitate cu procedurile aprobate de autorităţile deliberative interesate. 

(4)Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă este în cuantum de 825 lei şi poate fi majorată prin hotărâre a 

consiliului local, fără ca majorarea să poată depăşi 50% din această valoare. Taxa se face venit la bugetul local. 

(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 până la 35 lei, inclusiv. 

(6)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), consiliile locale, după caz, pot institui taxa pentru reabilitare termică a blocurilor de locuinţe şi 

locuinţelor unifamiliale, pentru care s-au alocat sume aferente cotei de contribuţie a proprietarilor, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

16.   

Art. 487 al. 1 Autorităţile deliberative  acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor instituite conform art. 486 următoarelor persoane fizice sau 

juridice: 

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

b)persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

c)instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi 

Sportului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice; 

d)fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi 

de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural; 

e)organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi 

medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane 

vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii 

. 
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17.  Art. 488 Contracte de fiducie 

În cazul persoanelor fizice şi juridice care încheie contracte de fiducie conform Codului civil, impozitele şi taxele locale aferente masei 

patrimoniale fiduciare transferate în cadrul operaţiunii de fiducie sunt plătite de către fiduciar la bugetele locale ale unităţilor administrativ-

teritoriale unde sunt înregistrate bunurile care fac obiectul operaţiunii de fiducie, cu respectarea prevederilor prezentului titlu, începând cu data 

de întâi a lunii următoare celei în care a fost încheiat contractul de fiducie. 
18.  Art. 489: Majorarea impozitelor şi taxelor locale de consiliile locale  

(1)Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, la propunerea autorităţii executive, poate stabili cote adiţionale la impozitele şi taxele locale prevăzute 

în prezentul titlu, în funcţie de următoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum şi de necesităţile bugetare locale, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 

494 alin. (10) lit. b) şi c). 

(2)Cotele adiţionale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 50% faţă de nivelurile maxime stabilite în prezentul titlu. 

(3)Criteriile prevăzute la alin. (1) se hotărăsc de către autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale. 

(4)Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe teren cu până la 500%, începând cu al treilea an, în condiţiile 

stabilite prin hotărâre a consiliului local. 

(5)Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan. 

(6)Criteriile de încadrare în categoria clădirilor şi terenurilor prevăzute la alin. (5) se adoptă prin hotărâre a consiliului local. 

(7)Clădirile şi terenurile care intră sub incidenţa alin. (5) se stabilesc prin hotărâre a consiliului local conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii 

stradale. 

(8)Hotărârile consiliului local stabilite potrivit alin. (7) au caracter individual. 

 
19.  Art. 490: 

 Controlul şi colectarea impozitelor şi taxelor locale 

Autorităţile administraţiei publice locale şi organele speciale ale acestora, după caz, sunt responsabile pentru stabilirea, controlul şi colectarea 

impozitelor şi taxelor locale, precum şi a amenzilor şi penalizărilor aferente. 
 

20.  Art. 491: Indexarea impozitelor şi taxelor locale 

(1)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, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei 
pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice. 
(11)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sumele prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin. (5) şi (6) se indexează anual în funcţie 
de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an şi publicată în Jurnalul Uniunii 



Europene şi de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea 
anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro şi nivelurile minime, exprimate în euro, prevăzute în Directiva 
1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale ale 
Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei. 

(la data 24-dec-2020 Art. 491, alin. (1) din titlul IX, capitolul X completat de Art. I, punctul 215. din Legea 296/2020 ) 
 (2)Sumele indexate conform alin. (1) şi (11) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul fiscal următor. La nivelul 
municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

(la data 24-dec-2020 Art. 491, alin. (2) din titlul IX, capitolul X modificat de Art. I, punctul 216. din Legea 296/2020 ) 
(3)Dacă hotărârea consiliului local nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exerciţiului bugetar, în anul 
fiscal următor, 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 ori se determină prin aplicarea unei cote procentuale, se aplică de către compartimentul de resort din 
aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevăzute de prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. (1). 
Art. 492: Elaborarea normelor 
Elaborarea normelor pentru prezentul titlu se face de către Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice. 

 

 
 

II.  Legea  nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare 
Art. 4. alin. (2) 

 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 
NIVELURILE ACTUALIZATE1/AJUSTATE2  PENTRU ANUL 2022 

-  lei - 
 

Extras din norma juridică 

CAPITOLUL I 

Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanțe, Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă 

de Justiție și de notarii publici, precum și pentru alte servicii prestate de unele instituții publice 

https://idrept.ro/12017054.htm
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 1. Eliberarea de către organele administrației publice centrale și locale, de alte 

autorități publice, precum și de instituții de stat, care, în exercitarea  atribuțiilor 

lor, sunt în drept să certifice anumite situații de fapt, a certificatelor, adeverințelor 

și a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situație, cu excepția 

acelor acte pentru care se plătește o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare  

2 

 

Potrivit prevederilor art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală: „Certificatele, adeverințele sau alte documente pentru care legea 

prevede plata taxei extrajudiciare de timbru, eliberate de organele fiscale sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbru.” 

2. Eliberarea certificatului de producător 
Abrogat prin art. 80 lit. j) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind 

impozitele și taxele locale 

3. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal: x 

 

         - pentru animale sub 2 ani 2 

         - pentru animale peste 2 ani 2 

4. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietății asupra animalelor, pe cap 

de animal, în bilete de proprietate: 
x 

         - pentru animale sub 2 ani 2 

         - pentru animale peste 2 ani 6 

5. Eliberarea certificatelor de atestare fiscală Abrogat prin art. 1 pct. 144 din Legea nr. 174/2004 pentru aprobarea Ordonanței 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 

6. Eliberarea, la cerere. A certificatelor medico-legale și a altor certificate medicale 

folosite în justiție 
2 

 

7. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 2 

8. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui și a sexului 17  

9. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 2  

10. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare 

civilă întocmite de autoritățile străine 
2  

11.Reconstituirea  și  întocmirea  ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă 2  

12.Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, 

distruse sau deteriorate 
2   



CAPITOLUL II  

Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate și înscrierea mențiunilor în acestea, precum și pentru eliberarea permiselor de 

vânătoare și de pescuit 

1. Acte de identitate: x  

      a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetățenii români,  

eliberarea sau prelungirea valabilității actelor de identitate pentru cetățenii străini 

și pentru persoanele fără cetățenie, precum și înscrierea mențiunilor privind 

schimbarea domiciliului sau a reședinței cetățenilor români 

6   

      b) înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009 

      c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetățenilor străini și ale persoanelor 

fără cetățenie  
7   

     d) eliberarea unor noi cărți, buletine, carnete de identitate și legitimații 

provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate 
Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009 

2. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date 

din Registrul permanent de evidență a populației 
Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009 

3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare 3  

4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit 2  

CAPITOLUL III  

Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obținerii permiselor de conducere 

1. Taxe pentru examinarea candidaților care au absolvit o școală de conducători 

de autovehicule: 
x  

      a) obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și 

subcategoriile A, A1, B, B1 și B+E   
7  

      b) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din 

categoria A 
Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009 

      c) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând 

uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E 
Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009 

     d) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule dintre 

categoriile sau subcategoriile  C, C1, Tr, D, D1,C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb și Tv 
31  



     e) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând 

uneia dintre  categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb și Tv 
Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009 

     f) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din 

categoriile C+E, D+E 
Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009 

2. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de 

conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum și a 

persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obținerea aceleiași 

categorii a permisului de conducere, precum și pentru persoanele   care nu au 

absolvit o școală de conducători de autovehicule, cu excepția celor pentru 

categoriile B, B1, B+E 

 

92  

3. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de 

conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat 
Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009 

4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul 

pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere 
Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009 

CAPITOLUL IV  

Taxe de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor, autorizare provizorie de circulație și autorizare de circulație pentru probe 

1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor și 

remorcilor: 
 

 

       a) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 

kg inclusiv 

Abrogat 
 

       b) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată  cuprinsă între 

750 kg inclusiv și 3.500 kg inclusiv 
Abrogat  

       c) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 

3.500 kg 
          Abrogat  

2. Taxe de autorizare provizorie a circulației autovehiculelor și remorcilor 

neînmatriculate permanent sau temporar 
10  

3. Taxe de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor și   remorcilor 455  

CAPITOLUL IV1  Taxa pentru furnizare date 



1.  Înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor 

date din Registrul național de evidență a persoanelor, precum și din Registrul 

național de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare și 

din registrele județene și al municipiului București de evidență a permiselor de 

conducere și certificatelor de înmatriculare 

6  

CAPITOLUL V  

  Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare 
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în 

baza Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, cu excepția celor pentru terenurile agricole și forestiere**) 

17  

**) Potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea și înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole și 

forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004, aprobată prin Legea nr. 34/2005, în scopul finalizării eliberării titlurilor de proprietate, 

eliberarea și înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere se fac gratuit.  
 

NOTĂ: Taxele nu includ contravaloarea documentelor eliberate ca urmare a prestării de servicii, care se stabilește potrivit dispozițiilor legale.  
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