
 
A n e x a  

 

TABLOUL 

    cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 2023 
 

CODUL FISCAL - Titlul IX "IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE" 

Capitolul II: IMPOZITUL PE CLĂDIRI SI TAXA PE CLADIRI 

IMPOZITUL/TAXA PE CLADIRI REZIDENTIALE 

Art. 457 alin. (1)-(3) 

(1) Pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa aferente impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei prevzute la 

art.1 lit. „b” din H.C.L. 

(2) Valoarea clădirii, exprimată în lei, se determină prin însumarea valorii clădirii, a clădirilor-anexă, după caz, şi a valorii 
suprafeţelor de teren acoperite de aceste clădiri, cuprinse în Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietăţile 

imobiliare din România, administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România. 

(3) În situaţia în care valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, din studiile de piaţă administrate de Uniunea 
Naţională a Notarilor Publici din România sunt mai mici decât valorile impozabile determinate conform prevederilor prezentulu i 

articol, în vigoare la data de 31 decembrie 2022, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei prevazute la art.1 lit. „c” din 
H.C.L. 

                                                                    IMPOZITUL/TAXA PE CLADIRILE NEREZIDENTIALE             
Art. 458 alin.(1)-(4)  

(1) Pentru clădirile nerezidenţiale si cladirile-anexa aferente, impozitu/taxal pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei prevazute la 

art.1 lit. „d” din H.C.L. 

(2)Pentru clădirile utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei 
prevazute la art. 1 lit. „e” din H.C.L. 

(3)Valoarea clădirii, exprimată în lei, se determină prin însumarea valorii clădirii, a clădirilor-anexă, după caz, şi a valorii 

suprafeţelor de teren acoperite de aceste clădiri, cuprinse în Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietăţile 

imobiliare din România, administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România. 

(4) În situaţia în care valoarea din Studiile de piaţă administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România este mai mică 

decât ultima valoare înregistrată în baza de date a organului fiscal local la data de 31 decembrie 2022, impozitul pe clădiri se 
calculează prin aplicarea cotei prevazute la art.1 lit. „f” din H.C.L., asupra ultimei valori înregistrate în baza de date a organului 

fiscal local, la data de 31 decembrie 2022. 

        IMPOZITUL/TAXA PE CLADIRILE CARE CUPRIND 

 SPATII CU DESTINATIE REZIDENTIALA SI SPATII CU DESTINATIE NEREZIDENTIALA 
Art. 459 alin.(1)-(3) 

(1) Pentru clădirile care au în componenţă atât spaţii cu destinaţie rezidenţială, cât şi spaţii cu destinaţie nerezidenţială, 

impozitul/taxa pe clădiri se determină în funcţie de destinaţia suprafeţelor cu o pondere mai mare de 50% şi se calculează prin 
aplicarea cotei corespunzătoare destinaţiei majoritare prevazuta la art.1 lit. „b” sau la art.1 lit. „d” din H.C.L., dupa caz, asupra 

valorii întregii clădirii. 

(2) În cazul acestor clădiri, contribuabilii au obligaţia de a declara la organul fiscal local, în vederea stabilirii destinaţiei finale a 
clădirii, suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, însoţită de documentele doveditoare, cu excepţia celor aflaţi în evidenţa fiscală a 

unităţii administrativ-teritoriale. Declararea la organul fiscal local se face în termen de 30 de zile de la data oricăror modificări 
privind suprafeţele nerezidenţiale. 

(3) În situaţia în care contribuabilii nu declară la organul fiscal local suprafaţa folosită în scop nerezidenţial potrivit alin.(2), 

impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei corespunzătoare clădirilor nerezidenţiale asupra valorii întregii clădiri aflate în 
evidenţele organului fiscal local. 

   REGULI PRIVIND CALCULUL IMPOZITULUI/TAXEI PE CLADIRI 
Art. 460 alin.(1)-(9) 

(1) Pentru determinarea valorii clădirii şi a terenului acoperit de aceasta pentru anul de referinţă se vor utiliza valorile cuprinse în 

Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de Uniunea Naţională a 
Notarilor Publici din România, aferente anului anterior celui de referinţă. 

(2) În cazul în care în Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de 

Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, valoarea este exprimată în euro/mp, valoarea clădirii se calculează prin 
înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate exprimate în metri pătraţi, cu valoarea pe metru pătrat cuprinsă în aceste studii. 

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

(3) Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, 

inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansardă, exceptând suprafeţele podurilor neutilizate ca 
locuinţă, ale scărilor şi teraselor neacoperite. 

(4) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită 

desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4. 

(5) În situaţia în care Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de 

Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România nu conţin informaţii despre clădirile sau terenurile acoperite de aceste clădiri de 
pe raza unei unităţi administrativ-teritoriale, se vor aplica următoarele reguli: 

a) în cazul unei clădiri rezidenţiale, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii impozabile  
determinate conform prevederilor art. 457 din Codul fiscal, în vigoare la data de 31 decembrie 2022.  

b) în cazul unei clădiri nerezidenţiale, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei 0,5% asupra ultimei valori înregistrate în 
baza de date a organului fiscal, la data de 31 decembrie 2022. 

(6) Organele fiscale locale vor efectua reîncadrarea clădirilor care cuprind atât suprafeţe rezidenţiale, cât şi suprafeţe 

nerezidenţiale, în categoria clădirilor rezidenţiale sau nerezidenţiale, în baza informaţiilor pe care le deţin şi a situaţiei ex istente la 
31 decembrie a anului anterior celui de referinţă. 

(7) Organele fiscale locale întocmesc şi transmit contribuabililor comunicări referitoare la valoarea clădirilor şi a terenurilor acoperite 

de acestea, precum şi impozitul aferent acestora, calculate în baza valorilor cuprinse în Studiile de piaţă referitoare la valorile 
orientative privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România. 

 



 

(8) În situaţia în care contribuabilii nu răspund organului fiscal local în termen de 30 de zile de la primirea comunicării, se consideră 

acceptare tacită a datelor înscrise în comunicare. 

(9) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminări i se actualizează, 
astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă 

acţiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea cerinţei 
fundamentale de rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, 

precum şi, după caz, alte lucrări de intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe 
fundamentale aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, creşterea performanţei energetice şi a calităţii arhitectural-

ambientale şi funcţionale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, 
valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor. 

Capitolul III: IMPOZITUL PE TEREN  ŞI TAXA PE TEREN 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN 
 INREGISTRATE LA CATEGORIA DE FOLOSINTA TERENURI CU CONSTRUCTII 

Art. 465 alin.(2) 

In 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,  din care se scad suprafetele de 

teren acoperite  de cladiri, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel: 

Zona în cadrul localităţii 
                      Nivelurile impozitului / taxei, pe ranguri de localităţi                               - lei/ha - 

0 I II III IV V 

A - - - 1003 - - 

B - - - 803 - - 

C - - - 603 - - 

D - - - 393 - - 

IMPOZITUL/TAXA  PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN 
      INREGISTRATE LA ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII  

 

Art. 465 alin.(3)-(4) 

(3) Pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu 
construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma 

corespunzătoare prevăzută la alin.(4),iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la         alin. 
(5). 

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

                                                                                                                                                                           - lei/ha - 

Nr. crt.                                                             Zona       

Categoria de folosinţă              

A B C D 

1. Teren arabil 33 25 23 18 

2. Păşune 25 23 18 16 

3. Fâneaţă 25 23 18 16 

4. Vie 55 40 33 23 

5. Livadă 63 55 40 33 

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

7. Teren cu ape 18 16 8 0 

8. Drumuri şi căi ferate 0 0 0 0 

9. Teren neproductiv 0 0 0 0 

   Coeficientul de corecţie 
Art. 465 alin.(5) 

Coeficientul de corecţie se inmulteste cu valoarea determinata conform alin. (3) si alin. (4)  este prevăzut în următorul tabel: 

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 

Art. 465 alin.(6) 

Ca excepţie de la prevederile alin.(3)-(5), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, 

înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează 
conform prevederilor alin. (7) numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: 

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

prevăzut la lit. a).                                                                                                                                                

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN 

Art. 465 alin.(7) 

În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, din care se scad 

suprafeţele de teren acoperite de clădiri, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare categoriei de folosinţă prevăzută în tabelul 

următor şi cu coeficientul de corecţie corespunzător zonei şi rangului localităţii: 

Nr. crt.                                         Categoria de folosinta                         Impozit             - lei - 

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 

       Capitolul IV: IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

Art. 470  alin.(1)-(2) 

(1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport. 

(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 200 cmc sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul urmato 

Nr.crt.                                         Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 

                                                    I.  Vehicule inmatriculate                                   -lei/200 cm3 sau fractiune  din aceasta- 

1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cm3, inclusiv 8 

2. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea cilindrica de peste 1600 cm3, inclusiv 9 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv 22 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv 85 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 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 inregistrate 

1. Vehicule cu capacitate cilindrica: lei/200 cm3 

1.1 Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica <4.800 cm3 4 

     1.2 Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica >4.800 cm3 6 

2. Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata 8 

Art. 470  alin. (3)-(4) 

(3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu  50%. 

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

                                      Remorci, semiremorci sau rulote care nu fac parte dintr-o combinatie de autovehicule prevazute la alin.(6) 

Art. 470 alin.(7) 

               Masa totală maximă autorizată                            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 

                                                                                Mijloace de transport pe apă 

Art. 470 alin.(8)                                                                 

                                                    Mijloc de transport pe apa                          Impozit                - lei/an - 

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

 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 

67 

3. Bărci cu motor 249 

4. Nave de sport şi agrement 593 

5. Scutere de apă 249 

6. Remorchere şi împingătoare: 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 fracţiune din acesta 214 

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: x 

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 de tone inclusiv 214 

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 de tone şi până la 3.000 de tone inclusiv 332 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 de tone 582 

Art. 470 alin.(9) 

Capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se stabileşte prin cartea de identitate a 
mijlocului de transport, prin factura de achiziţie sau un alt document similar. 



Capitolul V: TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR 

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

Art. 474 

Art. 474 alin.(1) 

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul urban                                                    
 

 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism - lei- 

a) până la 150 m2 inclusiv 3,00 

b) între 151 şi 250 m2 inclusiv 3,00 

c) între 251 şi 500 m2 inclusiv 4,00 

d) între 501 şi 750 m2 inclusiv 5,00 

e) între 751 şi 1.000 m2 inclusiv 6,00 

f) peste 1.000 m2 7,00 lei  + 0,005 lei/mp pentru ceea ce 

depăşeşte suprafaţa de 1000 m2 

Art. 474 alin.(3) 

Taxa pentru prelungirea  certificatului de urbanism  
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  

 

15 lei 

Art. 474 alin.(5) 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru o clădire rezidenţială sau 

clădire-anexă 

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) 

0,5%  
din valoarea autorizată a lucrărilor de 

construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor 

aferente. 

Art. 474 alin.(7) 
Pentru taxele prevăzute la alin.(5) şi alin.(6) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie se aplică următoarele 

reguli: 
a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicită avizul şi se plăteşte înainte 

de emiterea avizului; 
b) pentru taxa prevăzută la alin.(5), valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a 

clădirii stabilită conform art. 457; 
c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia 

respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la 
compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale; 

d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea lucrărilor de construcţii, 
compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale 

a lucrărilor de construcţie; 
e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale a 

comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice diferenţă de taxă datorată de către persoana care a primit autorizaţia 
sau orice diferenţă de taxă care trebuie rambursată de autoritatea administraţiei publice locale. 

Art. 474 alin.(8) 

Taxa pentru prelungirea autorizaţiei de construire 
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 
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 se datorează de către titularii 

drepturilor de prospecţiune şi explorare 

 

 

 

se calculează prin înmulţirea numărului de 

metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv 

afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi 

excavări cu valoarea de 17 lei 

Art. 474 alin.(11) 

În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi prospectare, contribuabilii au obligaţia să declare suprafaţa efectiv 

afectată de foraje sau excavări, iar în cazul în care aceasta diferă de cea pentru care a fost emisă anterior o autorizaţie, taxa 
aferentă se regularizează astfel încât să reflecte suprafaţa efectiv afectată. 

Art. 474 alin.(12) 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în 
vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire 

3%  

din valoarea autorizată a lucrărilor de 
organizare de şantier. 

Art. 474 alin.(13) 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote 
ori campinguri 

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  

pentru fiecare metru pătrat 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 

15 lei 
pentru fiecare racord sau bransament 



Art. 474 alin.(16) 

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă 
 

9 lei 

TAXA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIILOR PENTRU DESFASURAREA UNOR ACTIVITATI 
Art. 475 

Art. 475 alin.(1) 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare 
 

23 lei 

Art. 475 alin.(2) 

Taxa pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului 
de comercializare a produselor din sectorul agricol 

79 lei 

             
 

Art. 475 alin.(3) 

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizaţiei privind desfăşurarea urmatoarelor activitati: 

CAEN 561–Restaurante, CAEN 563–Baruri si alte activitati de servire a bauturilor, si  

CAEN 932–Alte activitati recreative si distractive, in functie de suprafata aferenta activitatilor respective: 

a) pentru o suprafata de pana la 500 m2, inclusiv 
b) pentru o suprafata mai mare de 500 m2 

2258 lei  

4515 lei 

Capitolul VI: TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 
Art. 477 

Art. 477 alin.(5) 

Taxa pentru servicii de reclama si publicitate 
 3% 

din valoarea serviciilor  
de reclama si publicitate 

Art. 478 alin.(2)   

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate: 
 

- lei/m2 sau fracţiune de m2 - 

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică 35 lei 

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate 26 lei 

Capitolul VII: IMPOZITUL PE SPECTACOLE 
Art. 481 

Art. 481 alin.(2) 

Impozitul pe spectacole: 
 

a) spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare 

muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice 
competiţie sportivă internă sau internaţională 

2% 
la suma incasata din vanzarea biletelor de 

intrare si a abonamentelor 

b) oricare alta manifestare artistica decât cele enumerate la lit. a). 3% 
la suma incasata din vanzarea biletelor de 

intrare si a abonamentelor 

                                                                             Capitolul X: ALTE TAXE LOCALE        
Art. 486                                                                                                                                                                                              - lei/zi -   

Art. 486 alin.(1)  

Taxa parcarea ocazională a vehiculelor                     1 leu /oră 

Taxa  pentru parcarea curentă a vehiculelor 14 lei/zi/vehicul 

Taxa pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comertului 5 lei/mp/zi 

Taxa 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 

0,01 lei/mp/zi 

Taxa pentru vânzători ambulanţi 5,00 lei/zi 

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

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

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

Taxa pentru închirierea Sălii de festivitati a Liceului Tehnologic Nucet 118 lei/zi 

Taxa zilnică pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor destinate în scopul 

obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localităţii unde 

sunt utilizate 

15 lei/zi 

Art. 486 alin.(5)  
1) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte 

asemenea  planuri, deţinute de consiliile locale (lei/de fiecare copie) 

9 lei 

Art. 486 alin.(4)  

Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa (lei) 
 

593 lei  

Taxa pentru placutele la inregistrare pentru moped si carute 41 lei 

Taxa pentru placutele la inregistrare pentru utilaje si tractoare                         82 lei 

Capitolul XIII: SANCŢIUNI 

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice 

Art. 493 alin.(3) Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit. a) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare, se sancţionează cu amendă de 83 lei, iar cea de la lit. b) cu amendă de 331 lei.  

Art. 493 alin.(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  
386 lei .  

Art. 493 alin.(41) Necomunicarea informatiilor si a documentelor de natura celor prevazute la art.494 alin.(12) in termen de cel 

mult 15 zile lucratoare de la data primirii solicitarii constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda               
de 593 lei.  

                                  Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice 

Art. 493 alin.(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin.(3) şi alin.(4) se 

majorează cu 300%, respectiv: contravenţia prevăzută la alin.(2) lit. a) se sancţionează cu amendă de 332 lei, 
iar cea de la lit. b) cu amendă de 1324 lei  



Art. 493 alin.(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  

1542 lei  
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