
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL IAȘI 

U.A.T. COMUNA OȚELENI 

Sat Oţeleni, comuna Oţeleni, str. Şcolii, nr.2 

Fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

 

Nr. 3109 din 15.03.2022 

A N U N Ţ 
 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată (r1), se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act 

normativ:  

 

Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023 
 

Proiectul de hotărâre, mai sus amintit, cu documentaţia de bază poate fi consultat:  

- pe site-ul Primăriei comunei Oţeleni la adresa: www.primariaoteleni.ro secţiunea Transparenţă 

decizională , la sediul Primăriei comunei Oţeleni, Str. Şcolii, nr. 2, sat Oţeleni, com. Oţeleni, jud. Iaşi 

(panoul de afişaj);  

Proiectul de hotărâre se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la secretarul general 

comunei Oţeleni.  

În conformitate cu prevederile art. 7. alin. (4) din Lege nr. 52/2003, începând cu data afişării 

15.03.2022 şi până la data de 21.04.2022 se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare 

de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, prin fax la numărul 

0232/718.246 ,prin email la adresa: primariaoteleni@gmail.com , prin scrisori transmise prin poştă la 

adresa Primăriei comunei Oţeleni, Str. Şcolii, nr. 2, sat Oţeleni, com. Oţeleni, jud. Iaşi, Cod poștal: 

707355 sau la la secretariatul Primăriei comunei Oţeleni, judeţul Iaşi  

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu 

privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din 

proiectul de hotărâre la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale 

expeditorului. Opiniile tuturor factorilor interesaţi de acest proiect vor fi prelucrate pentru a 

definitiva o formă finală a proiectului ce va fi înaintat Consiliului Local Oțeleni;  

- persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor, formulate şi  transmise 

în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice: Adam Petronela, secretar 

general al unității administrativ-teritoriale. 

Dezbaterea publică a proiectului de hotărâre se va organiza în condiţiile prevăzute de Legea nr. 

52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată (r1), dacă acest lucru se 

solicită în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică.  

Aşteptăm cu interes poziţia dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum şi 

propunerile şi observaţiile dumneavoastră care vor purta menţiunea: Recomandare la proiectul de 

hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023. 

 

 

Secretar 

Adam Petronela 

 



 

CONSİLİUL LOCAL                                                                  ROMÂNİA 

OŢELENİ                                                                                   JUDEŢUL İAŞİ 
                                                                      

           

COMUNA OŢELENİ 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.  3107   din  15.03.2022 

privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023 

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă        în data de       , la care 

participă un număr de consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie, 

Văzând că domnul/doamna        este președinte de ședință, 

Luând în dezbatere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către 

Primarul comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai, privind indexarea impozitelor 

și taxelor locale pentru anul fiscal 2023; 

Având în vedere: 

- Prevederile art.56, art.120 alin.(1), art.121 alin.(1) și (2) și art.139 alin.(2) din 

Constituția României, republicată; 

- Articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptată 

la  Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 

- Articolul 7 alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare; 

- Aricolul 491, articolul 493 alin.7 din legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 

Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală 

republicată;  

- Adresa Institutului Național de Statistică înregistrată cu nr. 17 din 14.01.2022 conform 

căreia rata inflației pentru anul 2021 este de 5,1%,  

- İmpozitele și taxele locale aplicabile la nivelul comunei Oţeleni aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Local al comunei Oţeleni nr.99/16.12.2021 privind stabilirea de impozite şi taxe 

locale pentru anul 2022; 

           Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate  al primarului comunei Oțeleni, înregistrat cu nr……/……..; 



           
       Având în vedere avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, impozite şi taxe 

locale, buget local, muncă și comerț, administrarea domeniului public şi privat, realizarea lucrărilor 

publice, învățământ și agricultură, înregistrat cu nr._______ din __________; 

Având în vedere avizul Comisiei juridice, de disciplină, protecţia mediului înconjurător, de 

organizare şi dezvoltare urbanistică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţenilor din cadrul Consiliului Local Oțeleni înregistrat cu nr. ___________ din ____________; 

 În conformitate cu prevederile prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c) din 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modficările și completările ulterioare; 

        În temeiul art.139 alin.(3) lit. c) și art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modficările și completările ulterioare, cu un număr de voturi  

”pentru”, voturi ”împotrivă” și ”abțineri”, adoptă următoar 

   

                                                   H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.1. – (1) Pentru anul fiscal 2023 impozitele şi taxele locale datorate de contribuabili, 

persoane fizice și juridice se indexează cu 5,1% faţă de impozitele şi taxele datorate de 

contribuabili persoane fizice și juridice pentru anul fiscal 2022 aşa cum a fost aprobate prin 

H.C.L. nr 99 din 16 decembrie  2021;  

                (2) Noile valori rezultate sunt cuprinse în Anexa 1, parte integrantă din prezenta 

hotatâre;  

Art. 2. – Limitele amenzilor prevăzute la art. 493, alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul fiscal 2023, se 

indexează cu 5,1 %. 

Art.3.  –  Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01 ianuarie 2023;  

Art.4. – Primarul comunei Oțeleni prin intermediul aparatului de specialitate va urmări 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 Art.5. – Prezenta hotărâre se comunică:  

 – Primarului comunei Oțeleni;  

 – Compartimentului financiar-contabil;  

 – İnstituției Prefectului Județului Iași;  

 – Se va aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul și pe site-ul UAT Comuna Oțeleni;  

 
          INIȚIATOR,                                                               Contrasemnează pentru legalitate,                                                         

 PRIMAR,                                                                                          Secretar general, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI                                                        Adam Petronela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. ....din....2022 

 
TABLOUL İMPOZİTELOR Şİ TAXELOR LOCALE Șİ  LİMİTELE SANCȚİUNİLOR 

CARE SE FAC VENİT LA BUGETUL LOCAL, İNDEXATE CU RATA İNFLAŢİEİ,  

APLİCABİLE ÎN ANUL 2023 

 

1. Art. 457 din Codul fiscal 

Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice: 

 

NR. 

CRT. 

TİPUL CLĂDİRİİ 

Pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă, aflate în 

proprietatea persoanelor fizice                                                                
Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin 

înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în 

metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în 

lei/m
2
, din tabelul următor: 

                                 Valoare impozabilă pe m
2
 

 

Nivelurile stabilite pentru anul 

2022 prin 

HCLnr.99/16.12.2021 

 

Nivelurile indexate pentru 

anul 2023 

 

  
 

Clădirile cu 

instalații, cu 

apă, 

canalizare 

electrică și 

înălzire 

(condiții 

cumulative) 

Clădire fără 

instalaţii de 

apă, 

canalizare 

electrice sau 

de încălzire 

 

 

Clădirile cu 

instalații, cu 

apă, 

canalizare 

electrică și 

înălzire 

(condiții 

cumulative) 

Clădire fără 

instalații, de 

apă, 

canalizare 

electrice sau 

încălzire 

 

 

1 

A. Clădirile 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 

1065 639 1119 672 

2 

B. Clădire cu pereții exteriori din lemn, din 

piatră naturală, din caramidă nearsă, din 

vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse 

unui tratament termic și/sau chimic 

319 213 335 224 

3 

C. Clădire-anexa cu cadre din beton armat sau 

cu pereți exteriori din caramidă arsă sau din 

orice alte materiale rezultate în urma unui 

tratament termic și/sau chimic 

213 187 224 197 

4 

D. Clădire-anexa cu pereții exteriori din lemn, 

din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din 

vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse 

unui tratament termic și/sau chimic 

133 80 140 84 

5 

E.În cazul contribuabilului care deţine la 

aceeaşi adresă adresa încăperi amplasate la 

subsol, demisol şi/sau la mansardâ, utilizate ca 

locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri 

prevazute la lit. A-D 

75% din suma 

care      s-ar 

aplica clădirii 

75% din suma 

care         s-ar  

aplica clădirii 

75% din suma 

care    s-ar 

aplica clădirii 

75% din 

suma care    s-

ar aplica 

clădirii 

6 

F.În cazul contribuabilului care deţine la 

aceeaşi adresă adresa încăperi amplasate la 

subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate în 

alte scopuri decât cel de locuinţă în oricare 

dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 

50% din suma 

care s-ar aplica 

clădirii 

50% din suma 

care s-ar aplica 

clădirii 

50% din suma 

care s-ar aplica 

clădirii 

50% din 

suma care s-ar 

aplica clădirii 



 

2. Art. 465 din Codul fiscal 
İmpozitul/taxa pe teren 
ALİN.2  În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria 

de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei 
terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel: 

 

 

ALİN.3 În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la  altă categorie de  

folosinţă decât cea de terenuri cu  construcţii , impozitul/taxa pe teren se  stabileşte  prin  înmulţirea   

suprafeţei  terenului,  exprimată  în hectare, cu suma  corespunzătoare prevazută în tabelul de mai jos, iar 

acest rezultat se  înmulţeşte  cu  coeficientul  de  corecţie corespunzător rangului  localităţii , respectiv  

“4” şi „‟5‟‟, conform art. 465 alin. (5). 

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

următor, exprimate în lei pe hectar: 

 

Nr. 

crt. 

   

 Zona 

 

             Categoria de folosinţă 

Nivelurile stabilite pentru anul 

2022 prin 

HCLnr.99/16.12.2021 

Nivelurile indexate pentru 

anul 2023 

 

A B C D A B C D 

1 Teren arabil 30 23 21 16 32 24 22 17 

2 Pășune 23 21 16 13 24 22 17 14 

3 Fâneață 23 21 16 13 24 22 17 14 

4 Vie 49 37 30 21 51 39 32 22 

5 Livadă 56 49 37 30 59 51 39 32 

6 Pădure sau alt teren cu vegetație 

forestieră 
30 23 21 16 32 24 22 17 

7 Teren cu ape 16 13 8 0 17 14 8 0 

8 Drumuri și căi ferate 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Teren neproductiv 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

prevăzut în următorul tabel: 

 

Rangul localității Coeficientul de corecţie 

0 8,00 

I 5,00 

II 4,00 

III 3,00 

IV 1,10 

Zona în cadrul 

localităţii 

Nivelurile stabilite pentru anul 2022 prin 

HCLnr.99/16.12.2021 

Nivelurile indexate pentru anul 2023 

 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de 

localităţi 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de 

localităţi 

0 I II III IV V 0 I II III IV V 

A x x x x 852 639 x x x x 895 672 

B x x x x 639 532 x x x x 672 559 

C x x x x 532 319 x x x x 559 335 

D x x x x 319 213 x x x x 335 224 



V 1,00 

   Nivelurile stabilite de Consiliul Local Oțeleni pentru anul 2023 privind taxele/impozitele locale pe 

teren intravilan sunt următoarele:    

    

 ALİN.5 În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea 

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

cu coeficientul de corecţie corespunzător prevazut la art. 457 alin. (6): 

 

Categoria de folosinţă 

Nivelurile stabilite pentru anul 

2022 prin HCLnr.99/16.12.2021 
Nivelurile indexate pentru 

anul 2023 

1 Teren cu construcții 32 34 

2 Teren arabil 50 53 

3 Păşune 30 32 

4 Fâneaţă 30 32 

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

crt.5.1 

58 61 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0 

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la 

nr. crt.6.1 

58 61 

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 

16 17 

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 

6 6 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 36 38 

9 Drumuri şi căi ferate 0 0 

10 Teren neproductiv 0 0 

  

3. Art. 470 din Codul fiscal 

 ALİN.2  În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se 

calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200cm
3 

sau 

fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

Nr. crt.     Zona 

                     

                    

    Categoria                          

de  folosinţă 

Nivelurile stabilite pentru anul 2022 prin 

HCLnr.99/16.12.2021 
Nivelurile indexate pentru anul 2023 

 

Rangul IV Rangul V Rangul IV Rangul V 

A B C D A B C D A B C D A B C D 

1 Teren arabil 33 25 23 18 30 23 21 16 35 26 24 19 32 24 22 17 

2 Păşune  25 23 18 15 23 21 16 13 26 24 19 15 24 22 17 14 

3 Fâneaţă 25 23 18 15 23 21 16 13 26 24 19 15 24 22 17 14 

4 Vie  54 41 33 23 49 37 30 21 56 43 35 24 51 39 32 22 

5 Livadă  62 54 41 33 56 49 37 30 65 56 43 35 59 51 39 32 

6 Pădure sau alt teren cu 

vegetaţie forestieră  
33 25 23 18 30 23 21 16 35 26 24 19 32 24 22 17 

7 Teren cu ape  18 15 8 0 16 13 8 0 19 15 9 0 17 14 8 0 

8 Drumuri şi căi ferate  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Neproductiv  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Nr. crt. Mijloace de transport cu tracţiune 

mecanică 

Nivelurile stabilite pentru anul 

2022 prin HCLnr.99/16.12.2021 
Nivelurile indexate pentru 

anul 2023 

Lei/200cmc sau fracţiune din 

aceasta niveluri 

Lei/200cmc sau fracţiune din 

aceasta niveluri 

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

1 Motociclete , tricicluri, cvadricicluri şi 

autoturisme cu capacitatea cilindrică de 

până la 1600 cmc, inclusiv: 

 

8 

 

8 

2 Motociclete , tricicluri şi cvadricicluri cu 

capacitatea cilindrică de peste 1600 cmc: 

 

9 

 

9 

3  Autoturisme cu capacitatea cilindrica 

între 1601 cm
3
 şi 2000 cm

3
, inclusiv: 

 

19 

 

20 

4  Autoturisme cu capacitatea cilindrica 

între 2001 cm3 şi 2600 cm3, inclusiv: 

 

77 

 

81 

5  Autoturisme cu capacitatea cilindrica 

între 2601 cm3 şi 3000 cm3, inclusiv : 

 

153 

 

161 

6  Autoturisme cu capacitatea cilindrica de 

peste 3001 cm3: 
309 325 

7  Autobuze, autocare, microbuze: 26 27 

8  Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu 

masa totală maximă autorizată de până la 

12 tone inclusiv: 

 

32 

 

34 

9 Tractoare înmatriculate: 19 20 

II. Vehicule înregistrate 

 Nivelurile stabilite pentru anul 

2022 prin HCLnr.99/16.12.2021 
Nivelurile indexate pentru 

anul 2023 

1. Vehicule cu capacitate  cilindrică - lei/200 cm
3
 -* - lei/200 cm

3
 -* 

1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate 

cilindrică < 4.800 cm
3
 

3 3 

1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate 

cilindrică > 4.800 cm
3
 

5 5 

2. Vehicule fără capacitate cilindrică 

evidenţiată 

53 lei/an 56 lei/an 

 

ALIN.7  În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de 

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

din tabelul următor: 

 

ALİN.8  În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma 

corespunzătoare din tabelul următor: 

Remorci, semiremorci sau rulote : 
 

Nivelurile stabilite pentru anul 2022 

prin HCLnr.99/16.12.2021 
Nivelurile indexate pentru 

anul 2023 

Impozit - lei - Impozit - lei - 

Până la 1 tonă  inclusiv; 9 9 

Peste 1 tonă, dar  nu mai mult de 3 tone; 36 38 

Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone; 55 58 

Peste 5 tone; 68 71 



 

4. Art. 474 din Codul fiscal 

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor 

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, 
în mediul rural 

Nivelurile stabilite pentru anul 2022 

prin HCLnr.99/16.12.2021 
Nivelurile indexate pentru 

anul 2023 

Suprafața pentru care se obține certificatul de 
urbanism 

- lei - - lei - 

a) până la 150 m
2
 inclusiv 3 3 

b) între 151 şi 250 m
2
 inclusiv 3 3 

c) între 251 şi 500 m
2
 inclusiv 4 4 

d) între 501 şi 750 m
2
 inclusiv 5 5 

e) între 751 şi 1.000 m
2
 inclusiv 6 6 

f) peste 1.000 mp 

8 + 0,005 lei/m
2
 pentru fiecare m

2
 

care depăşeşte 1.000 m
2
 

8 + 0,005 lei/m
2
 pentru 

fiecare m
2
 care depăşeşte 

1.000 m
2
 

Art. 474 alin. (3) 

Taxa pentru prelungirea unui certificat de 

urbanism este : 

30% din cuantumul taxei 

pentru eliberarea 

certificatului sau a 

autorizaţiei iniţiale. 

30% din cuantumul 

taxei pentru eliberarea 

certificatului sau a 

autorizaţiei iniţiale. 
Art. 474 alin. (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: 

 

 

16 

 

 

17 

Mijloace de transport pe apă 
 

Nivelurile stabilite pentru anul 2022 

prin HCLnr.99/16.12.2021 
Nivelurile indexate pentru 

anul 2023 

 1.Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit 

și uz personal 

23 24 

 2.Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 60 63 

 3.Bărci cu motor 224 235 

 4.Nave de sport si agrement Între 0 și 1191 Între 0 și 1252 

 5.Scutere de apă 224 235 

 6.Remorchere şi  împingătoare: X X 

a) până la 500 CP  inclusiv 595 625 

b) peste 500 CP  şi   până  la 2000 CP 

inclusiv 

969 1018 

c) peste 2000 CP  şi   până  la 4000 CP  

inclusiv 

1489 1565 

d) peste 4000 CP 2382 2503 

7.Vapoare – pentru  fiecare 1000 tdw sau fracţiune 

din aceasta 

194 204 

8. Ceamuri, şlepuri şi  barje fluviale: X X 

a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 

tone, inclusiv 

194 204 

b) cu capacitatea de  încărcare de peste 1500 

tone si  până  la 3000 tone, inclusiv 

299 314 

c) cu capacitatea de  încărcare  de peste 3000  

tone 

522 549 



Art. 474 alin. (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. 

 

0,5 % din valoarea 

autorizată a lucrărilor de 

construcţii. 

Art. 474 alin. (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. 

1% din valoarea autorizată 

a lucrărilor 

de construcţie,inclusiv 

valoarea instalaţiilor 

aferente. 
Art. 474 alin. (8) 

Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de 

construire este egală cu : 

30% din cuantumul taxei 

pentru eliberarea certificatului sau 

a 
autorizaţiei  iniţiale 

30% din cuantumul taxei 

pentru eliberarea 

certificatului sau a 
autorizaţiei  iniţiale 

Art. 474 alin. (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. 

 

0,1% din valoarea 

impozabilă stabilită pentru 

determinarea impozitului pe 

clădiri, aferentă părţii 

desfiinţate. 

Art. 474 alin. (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: 

 

 

10  lei inclusiv, pentru fiecare m
2
 

afectat 

 

 

11  lei inclusiv, pentru 

fiecare m
2
 afectat 

Art. 474 alin. (12) 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare 

pentru lucrările de organizare de şantier în 

vederea realizării unei construcţii  este egala cu : 

 

3% din valoarea autorizată a 

lucrărilor de organizare de şantier. 

 

3% din valoarea autorizată 

a lucrărilor de organizare de 

şantier. 

Art. 474 alin. (13) 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare 

de tabere de corturi este egala cu : 

2% din valoarea 

autorizată a lucrărilor de 

construcţie. 

2% din valoarea 

autorizată a lucrărilor de 

construcţie. 

Art. 474 alin. (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: 

 

9  lei, inclusiv, pentru fiecare 

metru
2
 de suprafaţă ocupată de 

construcţie 

 

9  lei, inclusiv, pentru 

fiecare metru
2
 de suprafaţă 

ocupată de construcţie 

Art. 474 alin. (15) 
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind 
lucrările de racorduri şi branşamente la reţele 
publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie 
electrică, telefonie şi televiziune prin cablu: 

 

 

13 lei, inclusiv, pentru fiecare 

racord 

 

 

14 lei, inclusiv, pentru 

fiecare racord 

Art. 474 alin. (16) 

Taxa pentru eliberarea certificatului de 
nomenclatură stradală şi adresă; 

 

9 lei, inclusiv 

 

9 lei, inclusiv 

 

5. Art. 475 din Codul fiscal 

Taxa pentru eliberarea autorizațiilor pentru desfășurarea unor activități: 

 Nivelurile stabilite pentru 

anul 2022 prin 

Nivelurile indexate pentru 

anul 2023 



HCLnr.99/16.12.2021 

Art. 475 alin. (1) 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de 

funcţionare se stabileşte de consiliul local şi este : 

22 23 

Art. 475 alin. (2) 

Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, 

respectiv pentru eliberarea carnetului de 

comercializare a produselor din sectorul agricol se 

stabilesc de către consiliile locale şi este: 

 

53 

 

56 

Taxa pentru terase sezoniere 

- cu suprafața sub 50 mp inclusiv 

- cu suprafața intre 50-100 mp inclusiv 

- cu suprafața peste 100 mp 

 

107 

160 

213 

 

112 

168 

224 

Art. 475 alin. (3)  

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizaţiei de 

funcţionare pentru unităţile agenţilor economici ce 

funcţionează în perimetrul comunei ( cu excepţia 

activităţilor cuprinse în codurile CAEN: REV 1 5530, 

5540, CAEN REV: 2 2610, 5630. 
a) pentru unităţi cu profil comerţ cu suprafaţa de 

vânzare sub 100 m2 inclusiv şi unităţi de prestări 

servicii 

b) pentru unităţi cu profil comerţ cu suprafaţa de 

vânzare între 100 – 300 m
2
 

c) pentru unităţi cu profil comerţ cu suprafaţa de 

vânzare între 300 – 500 m
2
  

d) pentru unităţi cu profil comerţ cu suprafaţa de 

vânzare peste 500. 

 

 

 

 

 

 

 

53 

 

 

213 

 

372 

 

532 

 

 

 

 

 

 

                     56 

 

 

224 

 

391 

 

559 

Art. 475 alin. (3) lit. b) 

Unităţile a căror activitate este înregistrată în grupele 

CAEN 

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 acestor activităţi, în 

funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, 

pentru unităţile cu suprafaţă desfăşurată: 
a) până la 50 m

2
 

b) între 51 mp şi 100 m
2
 

c) între 151 mp şi 300 m
2
 

d) între 301 mp si 500 m
2
 

e) de peste 500 m
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    426 

639 

852 

1065 

1278 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

448 

672 

895 

1119 

1343 



 

6. Art .478 din Codul fiscal 

ALİN.2 Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 

(Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual prin înmulţirea 

numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă 

sau publicitate cu suma stabilită) 
 

 

 

 

 

 

 

Nivelurile stabilite pentru 

anul 2022 prin 

HCLnr.99/16.12.2021 

Nivelurile indexate pentru 

anul 2023 

- lei/m
2
 sau fracţiune 
de m

2
 - 

 - lei/m
2
 sau fracţiune 

de m
2
 - 

 

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana 

derulează o activitate economică; 

 

34 

 

36 

 
  b)în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei 

structuri de  

afişaj pentru reclamă şi publicitate. 

25 26 

 

7. Art . 486 din Codul fiscal  

 

 

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. 

 

Nivelurile stabilite pentru 

anul 2022 prin 

HCLnr.99/16.12.2021 

Nivelurile indexate pentru 

anul 2023 

 
532 

 
559 

 
8. Art.493 din Codul fiscal 

Sancţiuni 

   LİMİTELE MİNİME Șİ MAXİME ALE AMENZİLOR ÎN CAZUL 

PERSOANELOR FİZİCE 

  Art. 493 
(3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) 

Nivelurile stabilite pentru 

anul 2022 prin 

HCLnr.99/16.12.2021 

Nivelurile indexate pentru 

anul 2023 

           - lei - - lei - 

 lit. a)  depunerea peste termen a declaraţiilor de 

impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. 

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

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

alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), 

art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2) din Codul Fiscal se 

sancţionează cu amendă de : 

  

 

 

 

75 – 298 

  

 

 

 

 

79 – 313 



 lit. nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la 

art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi 

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

(10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), 

art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi 

art. 483 alin. (2) din Codul Fiscal se sancţionează cu 

amendă de : 

 

 

 

298 – 741 

 

 

 

 

313 – 779 

(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, 

înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după 

caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la 

spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează 

cu amendă de: 

 

 

346 – 1681 

 

 

 

364 – 1767 

(4^1) Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor 

de natura celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în 

termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data 

primirii solicitării constituie contravenţie şi se 

sancţionează cu amendă: 

 

 

 

517 – 2662 

 

 

 

 

543 – 2798 

LİMİTELE MİNİME Șİ MAXİME ALE AMENZİLOR ÎN CAZUL  

PERSOANELOR JURİDİCE 

(5)În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează 

cu : 300%    

 Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se 

sancţionează cu amendă: 

 

 

224- 893 

 

 

235- 939 

 Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. b) se 

sancţionează cu amendă: 

 

 

893 - 2223 

 

 

939 - 2336 

 Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, 

înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după 

caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la 

spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează 

cu amendă de: 

 

 

1038 - 5042 

 

 

 

1091 - 5299 

 
 
          INIȚIATOR,                                                               Contrasemnează pentru legalitate,                                                         

 PRIMAR,                                                                                          Secretar general, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI                                                        Adam Petronela 

 


