
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 
COMUNA NUCET 
PRIMAR 
Nr.18 din 16.03.2022 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Privind indexarea impozitelor şi taxelor locale 
 pentru anul 2023 

 
 Primarul comunei Nucet, în persoana doamnei Bărboiu Luisa Marioara, 
  Având în vedere: 
 

- referatul de aprobare al primarului localității înregistrat sub nr. 
2555/16.03.2022; 

- prevederile art.495 din Legea nr.227/08.09.2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile  Hotărâri Consiliului Local Nucet nr.22 din 21.04.2021. 
  
 În temeiul art. 136 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
 

PROPUNE: 
 

CAPITOLUL I 
 

 Art.1 - Începând cu data de 1 ianuarie 2023 se aprobă indexarea  impozitelor și 
taxelor datorate bugetului local de către persoanele fizice şi persoanele juridice 
denumite în continuare contribuabili, cu 5,1 % reprezentând rata inflației conform 
anexei la prezenta hotărâre. 
 Art.2 - În anul fiscal 2023 delimitarea zonelor în cadrul localităţii va fi cea stabilită 
prin Hotărârea Consiliului Local Nucet nr.10 din 22.04.2019. 
 

 
CAPITOLUL II 

IMPOZITUL PE CLĂDIRI ŞI TAXA PE CLĂDIRI 
 

 Art.3 - (1) Impozitul pe clădiri precum şi taxa pe clădiri se datorează de către 
contribuabili pentru clădirile aflate în proprietatea lor, indiferent de locul unde sunt 
situate şi de destinaţia acestora, plata făcându-se la bugetul local al unităţii 
administrativ teritoriale în care este amplasată clădirea. 

(2) Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea 
persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,1%, 
asupra valorii impozabile a clădirii, stabilită de consiliul local. 

(3) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată in lei, se determină prin înmultirea 
suprafetei construite desfasurate a acesteia, exprimată în metrii patrati, cu valoarea 
impozabilă corespunzatoare, exprimată în lei/m2 prevăzută de art.457, alin.2 din Codul 
Fiscal şi este cuprinsă la pct.1 din anexa 1 la prezenta hotărâre. 

(4) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de amplasarea clădirii 
prin înmultirea sumei determinate conform aliniatului precedent cu coeficientul de 
corecţie pentru rangul localitatii şi zona în cadrul acesteia după cum urmează : 

 



Zona în cadrul localităţii Rangul localităţii 
 IV V 

A 1,10 1,05 
B 1,05 1,00      

C 1,00 0,95      

D 0,95 0,90      

 
Art.4 – Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, 

cota stabilită de consiliul local, pentru calcularea impozitului pe clădiri este de 0,7 % 
asupra valorii care poate fi: 

a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator 
autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; 

b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în 
ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; 

c) Valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de 
proprietate. În situaţia în care nu este precizată valoarea în documentele care atestă 
proprietatea, se utilizează ultima valoare înregistrată în baza de date a organului fiscal. 

Art.5 -  În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă, când proprietarul nu declară la 
organul fiscal suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, impozitul pe clădiri se calculează 
prin aplicarea cotei de 0.3% asupra valorii impozabile. 

Art.6 – (1) Pentru clădirile rezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor 
juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,2%, asupra valorii 
impozabile a clădirii, stabilită de consiliul local. 

(2) - Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, 
cota stabilită de consiliul local, pentru calcularea impozitului pe clădiri este de 1,3 % 
asupra valorii impozabile a clădirii. 

Art.7 –  Pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe clădiri, datorat pentru 
întregul an de catre contribuabili, până la data de 31 martie a anului fiscal, se acordă 
o bonificaţie de 10%.  

 
CAPITOLUL III 

IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN 
 

Art.8 – (1)Contribuabilii persoane fizice şi juridice care deţin în proprietate 
terenuri situate în intravilanul şi extravilanul comunei, datorează impozit pe teren, plata 
făcându-se la bugetul local al unităţii administrativ teritoriale în care este amplasat 
terenul. 
 (2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la 
categoria de folosință terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin 
înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma prevazuta la art. 465, 
alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata,  stabilita de Consiliul 
local la punctul 2) din Anexa nr.1 la prezenta hotarare. 
 (3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la 
altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren 
se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma 
corespunzătoare prevăzută la art. 465, alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, actualizata, stabilita de Consiliul local la punctul 2) din Anexa nr.1 la prezenta 
hotarare. 

(4) Suma stabilită conform aliniatului precedent se înmulţeşte cu coeficienţii de 
corecţie stabiliţi de art.465 alin.(5) din Codul Fiscal după cum urmează : 



- pentru satul Nucet   = 1,10 
- pentru satele Cazaci şi Ilfoveni  = 1,00 
Art.9 – (1) În cazul terenurilor amplasate în extravilan, impozitul/taxa pe teren 

se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma 
corespunzătoare prevăzută de art.465 alin.(7) din Codul Fiscal şi este cuprinsă la pct.4 
din anexa 1 la prezenta hotărâre. 

(2) Suma stabilită conform aliniatului precedent se înmulteste cu coeficienţii de 
corecţie stabiliţi de art.457 alin.(6) din Codul Fiscal după cum urmează : 

Zona în cadrul localităţii Rangul localităţii 
 IV V 

A 1,10 1,05 
B 1,05 1,00 
C 1,00 0,95 
D 0,95 0,90 

Art.10 - Pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe teren, datorat pentru 
întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului fiscal, se acordă 
o bonificaţie de 10%.  
 

CAPITOLUL IV 
IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

 
Art.11 – (1) Impozitul pe mijloacele de transport pentru oricare dintre 

autovehiculele prevăzute la art.470 alin.(2) din Codul Fiscal se calculează în funcţie 
de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau 
fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare prezentată la pct.5 din anexa 1 la 
prezenta hotărâre. 

(2) Impozitul datorat pentru remorci, semiremorci sau rulote se calculează în 
suma fixa în funcţie de masa totala maximă autorizată şi este egală cu suma prevăzută 
de art.470 alin.(7) din Codul Fiscal prezentată la pct.5 din anexa 1 la prezenta hotărâre. 
 (3) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport 
este egal cu suma corespunzatoare prevăzută la art.470 alin.(8) Codul Fiscal şi 
prezentată la pct.5 din anexa 1 la prezenta hotărâre. 

Art.12 - Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, 
datorată pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului 
respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%.  

Art.13. Impozitul pe mijloacele de transport hibride se reduce cu 50%. 
 

CAPITOLUL V 
TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR,  

AVIZELOR ŞI AUTORIZAŢIILOR 
 

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor de construire şi a 
altor avize asemănătoare 

 

Art.14 – (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism este stabilită de 
consiliul local în funcţie de suprafaţa pentru care se solicită : 

 

Suprafaţa pentru care se obţine 
certificatul de urbanism 

Taxa (lei) 



a) până la 150 mp inclusiv 
  

3,00 

b) între 151 – 250 mp inclusiv 3,00 

c) între 251 – 500 mp inclusiv 4,00 

d) între 501 – 750 mp inclusiv 5,00 

e) între 751 – 1000 mp inclusiv 6,00 

f) peste 1000 mp 7,00 lei  + 0,005 lei/mp pentru ceea ce 
depăşeşte suprafaţa de 1000 m2 

 

(2) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de 
urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate 
din cadrul consiliului judeţean se stabileşte de consiliul local în sumă de 16 lei. 

(3) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare studiilor 
geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de 
gaze şi petrol, precum şi altor exploatări taxa datorată pentru fiecare m2 afectat, se 
stabileşte a fi de 18,00 lei . 

(4) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşchiuri, containere, tonete, 
cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afisaj, firme şi reclame situate pe căile 
şi în spaţiile publice, taxa datorată pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată 
este de 8,00 lei . 

(5) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de racordări şi 
branşamente  la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, 
telefonie şi televiziune prin cablu taxa datorată pentru fiecare record se stabileşte la 
suma de 16,00 lei . 

(6) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă, 
taxa datorată se stabileşte la suma de 9,00 lei. 
 

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru 
 desfăşurarea unei activităţi economice : 

 
Art.15 – (1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare se 

stabileşte la suma de 24,00 lei. 
 (2) Taxa pentru eliberarea atestatului de producător respectiv pentru eliberarea 

carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se stabileşte la suma de 
83,00 lei. 

 (3) Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561 - Restaurante, 
563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și 
distractive potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, actualizată 
prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind 
actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN, datorează 
bugetului local al comunei, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației 
privind desfășurarea activității de alimentație publică, în funcție de suprafața aferentă 
activităților respective, în sumă de:  

a) 2.373 lei, pentru o suprafață de până la 500 m2 , inclusiv;  
b) 4.745 lei, pentru o suprafață mai mare de 500 m2 

 
CAPITOLUL VI 

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE  
RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 



 
Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate 

 

Art.16 – Orice persoană care beneficiază de serviciul de reclamă şi publicitate 
în România în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă 
persoană, datorează la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia 
persoana prestează serviciile de reclamă şi publicitate, taxa pentru servicii de reclamă 
şi publicitate în cotă de de 3% din valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate. 
 

Taxa pentru afisaj în scop de reclamă şi publicitate 
 

 Art.17 – (1) Pentru utilizarea unui panou, afişaj sau structură de afişaj pentru 
reclamă şi publicitate într-un loc public, cu exceptia celei care intra sub incidenta 
art.477din Codul Fiscal, datorează o taxa anuală către bugetul local al autorităţii 
administraţiei publice locale în raza căreia este amplasat panoul.  

(2) Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează 
anual, pe baza declaraţiei depuse de persoana care datorează taxa, prin înmulţirea 
numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a afişajului cu taxa stabilită 
după cum urmează: 

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate 
economică taxa este de 37,00 lei/mp sau fracţiune de mp; 

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi 
publicitate taxa este de 27,00 lei/mp sau fracţiune de mp. 

 
CAPITOLUL VII 

IMPOZITUL PE SPECTACOLE 
 

Art.18 – (1)Contribuabilii care organizează manifestări artistice, competiţii 
sportive sau orice altă activitate distractivă, datorează bugetului local al unităţii 
administrativ-teritoriale în raza careia are loc manifestarea artistica, competiţa sportiva 
sau altă activitate distractivă, impozit pe spectacole, calculat în cote procentuale 
asupra încasărilor din vânzarea abonamentelor şi biletelor de intrare. 

(2) Consiliul local stabileste cota de impozit după cum urmează: 
a) 2%, în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, 

operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui 
film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau 
internațională;  

b) 3% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a). 

  
CAPITOLUL VIII 

ALTE TAXE LOCALE 
 

 Art.19 – (1) Pentru utilizarea temporară a locurilor publice se stabileşte taxa 
zilnică în sumă de : 

- 1,00 lei/oră/vehicul – pentru parcarea ocazională a vehiculelor 

- 14,00 lei/zi/vehicul – pentru parcarea curentă a vehiculelor 
-   5,00 lei/mp/zi –   pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comertului  

- 0,01lei/mp/zi – pentru ocuparea terenurilor (trotuare, spatii verzi)  din faţa 
magazinului persoanelor fizice sau juridice autorizate conf. legii ori din faţa 



gospodariilor persoanelor fizice, precum şi terenurile care apartin domeniului 
public/privat al comunei Nucet 

- 5,00 lei/zi – pentru vânzători ambulanţi 

- 6,00 lei/zi – pentru vânzarea de mărfuri din autoturisme 

- 9,00 lei/zi – pentru vânzarea de mărfuri din autoutilitare  

- 14,00 lei/zi – pentru vânzarea de mărfuri din autocamioane sau autotrenuri 

- 118 lei/zi pentru Sala de festivitati Liceul Tehnologic Nucet 
(2) Locurile publice se vor folosi numai pe bază de cerere şi aprobare scrisă şi 

cu plata prealabilă a taxelor stabilite. 
(3) Taxa zilnică pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor destinate în 

scopul obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localităţii 
unde sunt utilizate, este stabilită de consiliul local la suma de 15 lei/zi. 
 (4) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de 
pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale, este stabilită de consiliul local 
la valoarea de 9 lei. 
 (5) Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă este în 
cuantum de 593 lei.  
 (6) Taxa pentru placutele la inregistrare este in cuantum de: 
 - 41 lei pentru moped si carute 
 - 82 lei pentru utilaje si tractoare 

 
CAPITOLUL X 

SCUTIRI ŞI FACILITĂŢI STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
 

 Art.20 – (1) Pentru locuinţa de domiciliu, precum şi pentru terenul aferent 
acesteia Consiliul Local poate adopta în timpul anului hotărâri privind reducerea sau 
scutirea de impozit pe clădiri şi de impozit pe teren, stabilite în sarcina persoanelor 
fizice ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim pe economie ori 
constau în exclusivitate din ajutor de somaj sau ajutor social, în condiţiile existenţei 
unor acte justificative şi a referatului de constatare a situaţiei de insolvabilitate 
prezentat de serviciul impozite şi taxe. 
 (2) Pentru locuinţa de domiciliu, precum şi pentru terenul aferent acesteia 
Consiliul Local poate adopta în timpul anului hotărâri privind reducerea sau scutirea 
de impozit pe clădiri şi de impozit pe teren, stabilite în sarcina persoanelor fizice 
prevăzute la art.3 alin.(1) lit.b şi art.4 alin.(1) din Legea nr.341/2004, cu modificarile şi 
completarile ulterioare, în condiţiile existenţei unor acte justificative. 
 

CAPITOLUL XI 
ALTE DISPOZIŢII COMUNE 

 
Art.21 – (1) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, Consiliul 

Local poate adopta în timpul anului hotărâri cu caracter individual privind majoararea 
impozitului pe teren, conform art.489 alin.(4) din Codul Fiscal. 
 (2) Pentru clădirile şi terenurile neângrijite, situate în intravilan, Consiliul Local 
poate adopta în timpul anului hotărâri cu caracter individual privind majoararea 
impozitului pe clădiri şi impozitul pe teren, conform art.489 alin.(5) din Codul Fiscal, pe 
baza unor criterii stabilite de către acesta. 
 Art. 20. Creantele fiscale restante aflate in sold la data de 31 decembrie 2021 
mai mici de 4 lei se anuleaza. 
 Art. 22. Sanctiuni 



  (1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage răspunderea disciplinară, 
contravenţională sau penală, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 
        (2) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel 
de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni: 
    a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. 
(2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. 
(9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. 
(11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2); 
    b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), 
alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5) şi alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), 
art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 
478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2). 
       (3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de 75 
lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă de 300 lei . 
       (4) În cazul persoanelor juridice, amenda prevăzuta la alin. (3)  se majorează cu 
300%. 
       (5) Amenda prevăzuta la alin. (3) se actualizează prin hotărâre a consiliilor locale 
conform procedurii stabilite la art. 491 din Codul fiscal. 
       (6) Contravenţiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispoziţiile 
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de 
la data incheierii procesului verbal , dupa caz,  de la data comunicarii acestuia, a 
jumatate din minimul amenzii. 

Art.23- Primarul localităţii va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 
informând periodic Consiliul Local Nucet. 

 
   INIȚIATOR 
     PRIMAR COMUNĂ 
           ing. Luisa Marioara Bărboiu       
            
                 
                     
         AVIZAT 
       SECRETAR GENERAL AL UAT  
                      Elena Claudia Popescu 

 
 
 
 

           ANEXA  
                                
 

TABLOUL 
Cuprinzand impozitele şi taxele locale pentru anul 2023 

 
1. VALORILE IMPOZABILE 

Pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată  
la clădiri şi alte construcţii aparţinând persoanelor fizice  

Tipul clădirii Nivelurile actualizate pentru anul 2023 



Valoarea impozabilă 
- lei/m2 - 

Clădire cu instalaţii 
de apă, canalizare, 
electrice, încălzire 

(lei/mp) 
[conditii 

cumulative] 

Clădire fără  
instalaţii de apă, 

canalizare, 
electrice, încălzire 
 

A.Clădire cu cadre din beton armat sau cu 
pereţi exteriori din caramidă arsă  sau orice 
alte materiale rezultate în urma unui 
tratament termic şi/sau chimic 

1187 713 

B.Clădire cu pereti exteriori din lemn, din 
piatră naturală, din cărămidă nearsă, din 
vălătuci sau din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic şi/sau 
chimic 

356 238 

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

238 207 

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

170 88 

E. În cazul contribuabilului care detine la 
aceeaşi adresa încaperi amplasate la 
subsol, demisol şi/sau la mansarda, utilizate 
ca locuinta, în oricare dintre tipurile de clădiri 
prevăzute la lit.A-D 

75% din suma care  
s-ar aplica clădirii 

75% din suma 
care  s-ar aplica 

clădirii 

F. . În cazul contribuabilului care detine la 
aceeaşi adresa încaperi amplasate la 
subsol, demisol şi/sau la mansarda, utilizate 
în alte scopuri decât cel de locuinta, 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 

 
 
 

2. IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE ÎN INTRAVILAN 
Şi înregistrate la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii  

 

Zona în cadrul 
localităţii 

Nivelurile actualizate pentru anul 2023 (lei/ha) 

Rangul localităţii 

IV V 

A 1054 844 

B 844 634 

C 634 421 



D 413 211 

 
3. IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE ÎN INTRAVILAN 

Şi înregistrate la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii  
 

Nr.c
rt. 

Categoria de folosinţă Nivelurile actualizate pentru anul 
2023 (lei/ha) 

Zona 
A 

Zona 
B 

Zona 
C 

Zona D 

2. Teren arabil 33 25 23 18 

3. Păşune 25 23 18 16 

4. Fâneaţă 25 23 18 16 

5. Vie 55 40 33 23 

6. Livadă 63 55 40 33 

7. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 33 25 23 18 

8. Teren cu apă 18 16 8 0 

9. Drumuri şi căi ferate 0 0 0 0 

10. Teren neproductiv 0 0 0 0 

 
4. IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE ÎN EXTRAVILAN 

 

Nr. 
Crt. 

 
Categoria de folosinţă 

Nivelurile actualizate pentru 
anul 2023  (lei/ha) 

       

Zona în cadrul localităţii        

A        

1 Teren cu construcţii 36        

2 Arabil 59        

3 Păşune 33        

4 Fâneaţă 33        

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

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0        

6 Livadă pe rod, altă decât cea prevăzută la nr.crt.6.1 68        

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0        

7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu 
exceptia celui prevazut la nr.crt.7.1 

19        

7.1 Pădure în varsta de până la 20 ani şi pădure cu rol de 
protectie 

0        

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

8.1 Terenuri cu amenajari piscicole 40        

9 Drumuri şi căi ferate 0        

10 Teren neproductiv 0 

 
5. IMPOZITUL PE MIJLOACELOR DE TRANSPORT 

 
Nivelurile actualizate pentru anul 2023  

Nr. crt. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 

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



1 
Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu 
capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3, inclusiv 

8 

2 
Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de 
peste la 1600 cm3, inclusiv 

9 

3 
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 
cm3 inclusiv 

22 

4 
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 
cm3 inclusiv 

85 

5 
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 
cm3 inclusiv 

170 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 345 

7 Autobuze, autocare, microbuze 28 

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

36 

9 Tractoare înmatriculate 22 

II. Vehicule înregistrate 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică: lei/200 cm3 

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 4 

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 6 

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 59 lei/an 

 
 

Pentru remorci, semiremorci sau rulote : 

Maxa totala maxima autorizata NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 2023 

Impozitul în lei 

a) până la 1 tona inclusiv 9 

b) peste 1 t, darn u mai mult de 3 t  40 

c) peste 3 t, darn u mai mult de 5 t 61 

d) peste 5 tone 77 

 

Pentru mijloace de transport pe apă 
Mijlocul de transport pe apă NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 

2023 

Impozitul, în lei 

1. Luntre, barci fara motor, folosite pentru uz 
şi agreement personal 

25 

2. Barci fara motor, folosite în alte scopuri 67 

3. Barci cu motor 249 

4. Nave de sport şi agrement 593 

5. Scutere de apă 249 

6. Remorchere şi impingatoare : x 

a) până la 500 CP inclusiv 662 

b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, 
inclusiv 

1078 

c) peste 2.000 CP şi până la  4.000 CP, 
inclusiv 

1658 

d) peste 4.000 CP 2654 

7. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau 
fractiune dinaceasta 

214 



8. Ceamuri, slepuri şi barje fluviale : x 

a) cu capacitatea de incarcare până la 1.500 
tone, inclusiv 

214 

b) cu capacitatea de incarcare de peste 
1.500 tone, şi până la 3.000 tone, inclusiv 

332 

c) cu capacitatea de incarcare de peste 
3.000 tone 

582 

 
TAXELE JUDICIARE ŞI EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU 

 
 Taxele judiciare de timbru şi taxele extrajudiciare de timbru, în sumă fixă sunt 
cele stabilite de lege. 
 
 
  INIȚIATOR 
     PRIMAR COMUNĂ 
           ing. Luisa Marioara Bărboiu       
            
                 
                     
         AVIZAT 
       SECRETAR GENERAL AL UAT  
                      Elena Claudia Popescu 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


