
Anexa la Hotărârea Consilului Local 

 nr.78/29.12.2021 

T A B L O U L 

 cuprinzând nivelurile impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în 
lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, care se indexează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în  

anul fiscal 2022 
 
 
 
     CODUL FISCAL – TITLUL IX – IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 
 
CAPITOLUL I.  Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri 

 
Nr. 

crt. 

Tipul clădirii Valoarea impozabilă lei/m2 

pentru clădirile rezidențiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice 
art. 457 alin.(2) 

Nivelurile indexate pentru anul 2021  Nivelurile indexate pentru anul 2022 

Cu instalații de apă, 
canalizare, electrice și încălzire 

(condiții cumulative) 
 

Fără instalații de apă, 
canalizare, electrice sau 

încălzire 
 

Cu instalații de apă, 
canalizare, electrice și 

încălzire (condiții 
cumulative) 

Fără instalații de apă, 
canalizare, electrice sau 

încălzire 
 

1  A. Clădire 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 

1100 
 

660 
 

1129 677 

2 B. Clădire cu pereții exteriori din lemn, din 

piatră naturală, din cărămidă nearsă, din  
vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse  

unui tratament termic şi/sau chimic              

330 
 

220 
  

339 226 

3 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 

220 
 

192 
 

226 197 

4 D. Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, 

piatră naturală, din cărămidă nearsă, din  
vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse  

unui tratament termic și/sau chimic 

138 
 

82 
 

142 84 

 
 
 
 



 
 
Cote de impozitare aplicabile persoanelor fizice 

 
Nr. crt 

Tipuri de cladiri 
COTELE STABILITE PENTRU 

ANUL 2021( %) 

 

COTELE APLICABILE 
PENTRU ANUL FISCAL 

 2022  ( %) 

1 Art.457 alin. (1) 

clădiri rezidenţiale şi  clădiri anexă  

 

0,12% 

 

0,12% 

2 Art.458 alin.(1)  
clădiri nerezidenţiale achiziţionate, construite sau 

reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă 

 
1,3% 

 
1,3% 

3 Art. 458 alin.(3)  

clădiri nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor 
fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol 

0,4% 

 

0,4% 

4 Art. 458 alin. (4) 

Cladiri nerezidentiale nereevaluate in ultimii 5 ani 
anteriori anului de referinţă 

2% 

 

2% 

 

Cote de impozitare aplicabile persoanelor juridice 

 
Nr. crt 

Tipuri de cladiri 

COTELE APLICABILE 

PENTRU ANUL FISCAL 
2021 ASUPRA VALORII 

IMPOZABILE 
(%) 

 

COTELE APLICABILE 
PENTRU ANUL FISCAL 2022 

ASUPRA VALORII IMPOZABILE 
 ( %) 

1. art. 460 alin.(1 ) din legea nr. 227/2015 CLĂDIRILE  REZIDENŢIALE 
(Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la 5 ani pe baza unui raport de 
evaluare a cladirii intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de 
evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii, depus la organul fiscal local pana la 
primul termen de plata din anul de referinta. In situatia depunerii raportului de evaluare 
dupa primul termen de plata din anul de referinta acesta produce efecte incepand cu data 
de 1 ianuarie a anului fiscal urmator.)  

0,15% 0,2% 

2. art. 460 alin.(2) din legea nr. 227/2015 CLADIRI NEREZIDENŢIALE 
(Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la 5 ani pe baza unui raport de 
evaluare a cladirii intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de 
evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii, depus la organul fiscal local pana la 
primul termen de plata din anul de referinta. In situatia depunerii raportului de evaluare 
dupa primul termen de plata din anul de referinta acesta produce efecte incepand cu data 
de 1 ianuarie a anului fiscal urmator.) 

1,3% 1,3% 



3. art. 460 alin (3) din legea nr. 227/2015  

Clădirile  nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de 
persoane juridice utilizate pentru activităţi din domeniul agricol 

0,4% 0,4% 

4. art. 460 alin (8)  din legea nr. 227/2015  

Clădirile  rezidenţiale şi/sau nerezidenţiale nereevaluate în ultimii 5 
ani, anteriori anului fiscal de referinţă 

5% 5% 

 

 

CAPITOLUL II.  Impozitul pe clădiri și taxa pe teren 
 
 

Art.457 alin.6 - Încadrarea clădirilor și terenurilor intravilane pe zone , în funcție de zona in care sunt amplasate, se face astfel: 

LOCALITATEA RANGUL LOCALITATII ZONA/NUMAR CASA 

A B C 

De la nr.administrativ- la 

nr.administrativ 

De la nr.administrativ- la 

nr.administrativ 

De la nr.administrativ- la 

nr.administrativ 

VARADIA DE MURES IV 1-37; 117-122;126-132A; 
246-260; 322-323;                      

37-63; 84-159; 191-
198;208-245; 261-281; 

294-321; 

67-82; 160-188; 199-207; 
282-293;                                                            

JULITA V 1-8; 10-14; 23-28;  
32-43; 52; 273-279; 

283-290; 294-308;310; 

9; 15-22; 29-31; 44-51; 
53-140; 226-272; 280-

281; 291-293; 309; 

141-225; 

NICOLAE BALCESCU V 7-11; 37-48; 155-162; 1-5; 12-36; 49-61;  

102-113; 139-154;                           

62-101; 114-132; 

LUPESTI V 1-14; 59-60; 78-98;101-
119; 184-190;198-208;                                             

100; 120-180;192-194; 16-58; 64-76; 

BAIA V 1-18; 102-103; 153-

159A;133-138;162-189; 

91-101; 19-88;107;109;117; 

119;141;149; 

STEJAR V 1-5; 31-81; 123-125 6-28;  

 
 

 

Nr. 
crt. 

Zona din 
cadrul 

localității 

Impozitul/taxa pe teren-in cazul unui teren amplasat in intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu 
construcții art. 465 alin.(2) 

Nivelurile indexate pentru anul 2021 pe ranguri de localități 

lei/ha- 

Nivelurile indexate pentru anul 2022 pe ranguri de localități 

- lei/ha- 

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

1 A     782 625     802 641 

2 B     625 470     641 482 

3 C     470 312     482 320 

4 D     306 157     314 161 



 

 
      |             

Nr. 

crt. 

Zona/ 

Categoria de folosință 

Impozitul/taxa pe teren-in cazul unui teren amplasat in intravilan, înregistrat în registrul agricol la 

altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții art. 465 alin.(4) 

Nivelurile indexate pentru anul 2021 lei/ha - Nivelurile indexate pentru anul 2022 
- lei/ha - 

  A B C D A B C D 

1 Teren arabil 30 23 21 17 31 24 22 17 

2 Pășune 23 21 17 15 24 22 17 15 

3 Fâneață 23 21 17 15 24 22 17 15 

4 Vie 50 38 30 21 51 39 31 22 

5 Livadă 57 50 38 31 58 51 39 32 

6 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră 30 23 21 17 31 24 22 17 

7 Teren cu ape 17 15 8 0 17 15 9 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 
 Suma corespunzătoare din tabel se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie aferent zonei şi rangului localităţii:  

o Localitatea Vărădia de Mureş – rang IV = 1,10;   
o Localităţile Juliţa, Lupeşti, N.Bălcescu, Baia, Stejar  – rang V = 1,00;   

 
 

 
Nr. 

crt. 

 

Categoria de folosință 

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilan 

Art. 465 alin.(7) 

Nivelurile indexate pentru anul 2021  
 lei/ha - 

Nivelurile indexate pentru 
anul 2022  

lei/ha - 

1 Teren cu construcții 27 28 

2 Teren arabil 49 50 

3 Pășune 27 28 

4 Fâneață 27 28 

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.5.1 53 54 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0 

6 Livadă pe rol, alta decât cea prevăzută la nr. crt.6.1 54 55 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 0 

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

10 11 

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție 0 0 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole        6 7 

8.1 Teren cu amenajări piscicole                                37 38 

9 Drumuri și căi ferate                                       0 0 

10 Teren neproductiv 0 0 



 
 
 
 
Art.457 alin.6 – Coieficient corecție , în funcție de zona in care sunt amplasate terenurile: 

LOCALITATEA RANGUL 

LOCALITATII 

ZONA/NUMAR CASA 

A B C D 

Parcele Parcele Parcele Parcele 

VARADIA DE 

MURES 

IV Baltă 1 - 3743/145-

3743/229; 
Baltă 2 - 3752/1-

3752/57; 3781/1-
3781/39 

Pagină 1 - 3781/40 -

3781/42;  3752/58- 
3752/102; 

Pagină 2 – 3755/2/1- 
3755/53; 

 

Rât 1- 3367/1-3367/49 

Rât 2 - 3375/1-3375/55;  
Circişeşti 1,2,3,4,5; - 

3743/1- 3743/143; 
Pagină 3- 3755/54 - 

3755/96; 

Moara Negrii - 3682/1-
3682/12; 3683/2-3683/8; 

3787/1- 3787/4;  
Gura Văii – 3650/2-

3650/57; 3653/1- 3653/10 

Luncă peste CFR- 3701/1-

3701/41; 3690/1-3690/20; 
3710/1-3710/8 

Livadă-Luncă - 3413/10- 
3413/62;  

Zootehnie - 3388/1-

3388/39; 
 CAP Împrejmuit - 3379/1-

3379/15; 
 Răciţi – 3717/1-3717/30;  

Răciţi - 3730/1-3730/43;  

Plopi 1, 2 - 3769/2-
3769/98/7, 

Tîrsele lungi - 3778/1-
3778/59 

Livadă - 3413;  

Rât-Luncă - 3395/1-
3395/27; 3396/1-

3396/13 
Rât Fântână - 3395/29-

3395/56;  

Brăciţi -  3393/1-
3393/20; 

 Luncă Fânaţ - 3394/1-
3394/20;  

Răciţi Fânaţ - 3726/1-

3726/17;  
Răciţi cap Vale 3719/1-

3719/18; Fundul 
Plopilor, Târsele 

scurte - 3769/99/1-
3769/144; 

3778/61-3778/100  

JULITA V Livadă 1, 2 - 3413, 
3423;  

Iaz -3441 ;  

Catrânta 1,2,3 – 3667, 
3662, 3662/1;  

Locul Popii - 3435; 

Vraniţă - 3441; Unghi 1,2 
– 3641/1, 3639-3639/1;  

Baltă Iaz 1 - 3673; 

Catrânta 4 – 3658, 3858;  
Rugă – 3621/1; 

Baltă Iaz 2 – 3673/1;  
Mureş 1,2 – 3644, 3634; 

După Şanţ – 3623/2, 3626, 

3626/1/1;  
Caput – 3623, 3623/1, 

3623/3, 3623/4, 3624, 
3624/1;  

Făgimac 1,2 -3604 3604/1, 
3604/2, 3622; 

 Înaintea Şanţului – 3621/1, 

3622/1, 3640;  
Goron - 3448; 

 

Gura Văii – 3650, 3654,  
Balta Farcului – 

3634/2;  

Mures Prosină - 
3634/1,  

Dâmboviţa 1,2,3,4 – 
3449, 3449/1, 3450, 

3450/1, 3453,  3453/1, 
3453/2, 

NICOLAE 
BALCESCU 

V Rât- 1,2- 3618, 3619; 
Ruga Mică – 3618/1;  

Erău – 3619/1 

Pădureţ – 3607/2,  
Ruga Mare - 3594/1, 

Câmpul de Mijloc 

Şanţ - 3607/1, Baltă – 
3613/2/1, Zaton – 3516/1, 

Tramnici – 3457, 3456;  

Livadă - 3492, 3491, 
Parcigi,  

Bratulea - 3605, Anine 



3607/1,3607/2/1,  

Mărul Alb – 3570/1/1, 
3572/2; 

Câmpu Mare - 3603, – 3455/1/1, 3455/2/1, 

3455/2, 3457/1/1, 
3457/2, Prisaca - 3554, 

3544, 3539, 3538, 3537, 

3534, Bălcină – 3502, 
3513, Hadă - 3581 

LUPESTI V Livadă; Uliţi; Giuleţ ; Târsală; Săreşti; Valea Lupeştiului; Mureasca; 

Dâmp Medresc 

Brăceşti; Brăteasca; 

Cupini; Gruniu Vad; valea 
Druji; Dâmp, Panicişte, 

Pripor, Şesu Brătesc, 
Podeu, Ţarina Bisericii 

BAIA V Luncă, Rugă, Părăul 

Paginioarei, Părăul 
Râpei, Rât, Zăvoi, Mărul 

Boian 

Părăul Ciocului, Dubă, 

Părăul Medreşti, La Cruci 

Părăul Ciuşului, Bancini, Valea 

Muşii, Săcărişte, Valea Marie, 
Dealul Micăneşti, Dealul Baia, 

Jidovina 

Leordoaia, Mălăişte, 

Râpa, Livadă, Pripor, 
Blidariu, Voica, Dealul 

Mărişti, Pagină; Văcariu 

STEJAR V terenul arabil este 
cuprins în zona A din 

localităţile Vărădia şi 
Juliţa 

terenul arabil este cuprins 
în zona B din localităţile 

Vărădia şi Juliţa 

terenul arabil este cuprins în 
zona C din localităţile Vărădia 

şi Juliţa 

terenul arabil este 
cuprins în zona D din 

localităţile Vărădia şi 
Juliţa 

Valea Stejarului – Zona D 

 

CAPITOLUL III.    Impozitul pe mijloacele de transport 

 

Nr. 

crt. 

Mijloace de transport cu tracțiune mecanică Art. 470 alin.(2) - Impozitul pe mijloacele de transport – autovehicule  

Nivelurile indexate pentru anul 2021  

-lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta- 

Nivelurile indexate pentru anul 2022 

-lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta-  

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

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea 

cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv      

8 9 

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

9 10 

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

20 21 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și  2.600 cm3 

inclusiv 

79 81 

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

159 163 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3
   320 328 

7 Autobuze, autocare, microbuze                             26 27 

8 Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă 

autorizată de până la 12 tone, inclusiv 

32 33 

9 Tractoare înmatriculate 20 21 

II Vehicule înregistrate  



1 Vehicule cu capacitate cilindrică (lei/200 cm3 ) 

1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3   4 4 

1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică   > 4.800 cm3      6 7 

2 Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată           51 lei/an 55 lei/an 

 

 

Nr. 
crt. 

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă Art. 470 alin.(5) - Impozitul pe mijloacele de transport -autovehiculele de transport de 
marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone  

Nivelurile indexate pentru anul 2021  

- lei/an- 
Nivelurile indexate pentru anul 2022  

- lei/an - 

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

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

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

Alte sisteme de 
suspensie pentru 
axele motoare 

I Două axe 

 1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 157 0 153 

 2 Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 157 434 153 425 

 3 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 434 610 425 599 

 4 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 610 1383 599 1356 

 5 Masa de cel puțin 18 tone 610 1383 599 1356 

II Trei axe 

 1 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 157 273 153 267 

 2 Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 273 561 267 549 

 3 Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 561 728 549 712 

 4 Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 728 1120 712 1098 

 5 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1120 1742 1098 1098 

 6 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1120 1742 1098 1707 

 7 Masa de cel puțin 26 tone 1120 1742 1098 1707 

III Patru axe 

 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 728 737 712 722 

 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 737 1151 722 1128 

 3 Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1151 1827 1128 1791 

 4 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1827 2710 1791 2657 

 5 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1827 2710 1791            2657 



 6 Masa de cel puțin 32 tone 1827 2710 1791 2657 

Nr. 
crt. 

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă Art. 470 alin.(6) - Impozitul pe mijloacele de transport -  în cazul unei combinații de 
autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală 

maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

 

Nivelurile indexate pentru anul 2021  

- lei/an- 

Nivelurile indexate pentru anul 2022  

- lei/an - 

Ax (e) motor (oare) cu 

sistem de suspensie 
pneumatică sau 

echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de 

suspensie pentru axele 
motoare 

Ax (e) motor (oare) 

cu sistem de 
suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme de 

suspensie pentru 
axele motoare 

I 2+1 axe 

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

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

 3 Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 71 0 69 

 4 Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 71 162 69 158 

 5 Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 162 378 158 371 

 6 Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 378 532 371 480 

 7 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 532 958 480 866 

 8 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 958 1682 866 1519 

 9 Masa de cel puțin 28 tone 958 1682 866 1519 

II 2+2 axe 

 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 152 353 148 346 

 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 353 581 346 569 

 3 Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 581 852 569 836 

 4 Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 852 1030 836 1009 

 5 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1030 1691 1009 1657 

 6 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1691 2346 1657 2301 

 7 Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2346 3562 2301 3493 

 8 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2346 3562 2301 3493 



 9 Masa de cel puțin 38 tone 2346 3562 2301 3493 

III 2+3 axe 

 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1867 2599 1831 2548 

 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2599 3532 2548 3463 

 3 Masa de cel puțin 40 tone 2599 3532 2548 3463 

IV 3+2 axe 

 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1650 2291 1618 2246 

 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2291 3168 2246 3107 

 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3168 4688 3107 4596 

 4 Masa de cel puțin 44 tone 3168 4688 3107 4596 

V 3+3 axe 

 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 938 1135 920 1113 

 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1135 1696 1113 1662 

 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1696 2699 1662 2647 

 4 Masa de cel puțin 44 tone 1696 2699 1662 2647 

 

 

Nr. 
crt. 

Masa totală maximă autorizată Art. 470 alin.(7) - Impozitul pe mijloacele de transport -  în cazul unei remorci, al unei 
semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinație de autovehicule prevăzută 

la art. 470 alin. (6) 
 

Nivelurile indexate pentru anul 2021  

- lei - 

Nivelurile indexate pentru anul 2022  

- lei - 

1 Până la 1 tonă, inclusiv                 9 11 

2 Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 37 38 

3 Peste 3 tonă, dar nu mai mult de 5 tone  57 58 

4 Peste 5 tonă 71 73 

 

 

Nr. 

crt. 

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

 

Nivelurile indexate pentru anul 2021  
- lei/an - 

Nivelurile indexate pentru anul 2022 
- lei/an - 

1 Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal 23 24 



2 Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 62 64 

3 Bărci cu motor 231 237 

4 Nave de sport și agrement 1231 1263 

5 Scutere de apă 231 237 

6 Remorchere și împingătoare:                              X X 

 a) până la 500 CP, inclusiv 615 631 

 b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv                1000 1026 

 c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv               1537 1578 

 d) peste 4000 CP                                            2460 2524 

7 Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta 199 204 

8 Ceamuri, șlepuri și barje fluviale: X X 

 a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 199 204 

 b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și  până la 

3000 de tone, inclusiv                                

308 316 

 c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone        539 553 

 

CAPITOLUL IV.    Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor 
 

Nr. 

crt. 

Suprafața pentru care se obține  

certificatul de urbanism 

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

 

Nivelurile indexate pentru anul 2021  

- lei - 

Nivelurile indexate pentru anul 2022 

- lei - 

1 până la 150 m2, inclusiv          6 7 

2  între 151 și 250 m2, inclusiv     7 8 

3  între 251 și 500 m2, inclusiv     9 10 

4 între 501 și 750 m2, inclusiv     13 13 

5 între 751 și 1.000 m2, inclusiv   16 16 

6 peste 1.000 m2                    16+ 0,01 lei/m2 pentru fiecare m2 care depășește 1000 m2 16+ 0,01 lei/ m2 pentru fiecare m2 care depășește 1000 m2 

 
 

Nr. 

crt. 

 Nivelurile indexate pentru anul 2021  

  - lei - 

Nivelurile indexate pentru anul 2022 - lei 

-- lei - 

1 Art. 474 alin.(4) - Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de 17 17 



către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului 

2 Art. 474 alin.(10) - Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau 
excavări necesare lucrărilor de cercetare și prospectare a terenurilor în 

etapa efectuării studiilor geotehnice și a studiilor privind ridicările 

topografice, sondele de gaze, petrol și alte excavări  

17 17 

3 Art. 474 alin. (14) - Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, 

containere, tonete, cabine, spatii de expunere, corpuri și panouri de afișaj, 

firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice  

 8 lei pentru fiecare metru pătrat de 

suprafață ocupată de construcție. 

8 

4  Art. 474 alin. (15) - Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind 

lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, 
gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu  

15lei pentru fiecare racord. 15 

5 Art. 474 alin. (16) - Taxa pentru eliberarea certificatului de 

nomenclatură stradală și adresă  

 9 lei 9 

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

22 lei 23 

7 Art. 475 alin. (2) Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, 
respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din 

sectorul agricol  

32lei/buc. - atestat de producător 
54 lei/buc.- carnet de comercializare a 

produselor din sectorul agricol 

33lei/buc. - atestat de producător 
55lei/buc.- carnet de comercializare a 

produselor din sectorul agricol 

8 Art. 475 alin. (3) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației 
privind desfășurarea activităților înregistrate în grupele CAEN 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 

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

 
a) 163 lei, pentru o suprafaţă de până la 500 

m2, inclusiv; 
 b) 4889 lei pentru o suprafaţă mai mare de 

500 m2. 

 

 
a) 167 lei, pentru o suprafaţă de până la 

500 m2, inclusiv; 
 b) 5016 lei pentru o suprafaţă mai mare 

de 500 m2. 

 

 

 
CAPITOLUL V.    Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 

 
 

Nr. 

crt. 

 Nivelurile indexate pentru anul 2021 fiscal  

- lei - 

Nivelurile indexate pentru anul 

2022  
- lei - 

1 Art. 477 alin.(5) Taxa pentru serviciile  de reclamă şi publicitate 

 Servicii de reclamă şi publicitate încheiate pe baza de contract sau a unui  
alt fel de inţelegere (cota se aplica la valoarea serviciilor de reclama si publicitate) 

3% 3% 
 

2 Art. 478 alin.(2) Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate (lei/metri patrati sau a fractiunii de metru patrat) 

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

34 35 

 b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj pentru 
reclamă și publicitate 

25 26 

 



 

 
 

CAPITOLUL VI. TAXE SPECIALE  
Art.484 alin.(2)  

 

 

Nivelurile indexate pentru anul 

2021  
- lei/an - 

Nivelurile indexate pentru anul 2022  

- lei/an - 

Taxa pentru eliberarea certificatului pentru notarea posesiei in 

cartea funciara 
32 lei 33 LEI 

Taxa adeverintă pentru lucrări care nu necesită autorizaţie de 

construire,  conform art. 11 din Legea nr.50/1991 republicată 
privind autorizarea executării lucrarilor de construcţii, in cazul în 

care se solicită de către persoanele juridice, acordul diverselor 
lucrări la clădiri/construcţii cu alte funcţiuni decât cele de clădiri 

rezidenţiale şi anexe la clădiri rezidenţiale 

1% din valoarea declarată prin 

devizul estimativ, care este 
obligatoriu să se prezinte odată 

cu cererea de executare a 
lucrărilor făra autorizaţie de 

construire 

 

1% din valoarea declarată prin devizul 

estimativ, care este obligatoriu să se prezinte 
odată cu cererea de executare a lucrărilor făra 

autorizaţie de construire 

Taxa mediatizare documentaţie PUZ  
Taxa mediatizare documentaţie PUD 

Taxa pentru eliberarea Adresei Anexa 3A 
 

300 lei 

200 lei 

10 lei 
 

400 lei 

300 lei 

12 lei 
 

Taxa apărare civilă și PSI  17 lei/an/gospodărie 17 lei/an/gospodărie 

Taxa pentru eliberare copii după 

documente aflate în arhiva Primăriei  
3 lei 6 lei/fila 

Taxa anuala pentru detinerea sau utilizarea urmatoarelor tipuri 

de echipamente si utilaje lei/an/vehicul 

  

-autocositoare 38 39 

-autoexcavator 38 39 

-autogreder 38 39 

-combină agricolă 52 53 

-ifron 44 45 

Taxe speciale pentru eliberarea acordului privind exercitarea 
activiății de comercializare în zone publice  

20 lei/zi 20 lei/zi 

Taxă eliberare autorizaţie pentru desfăşurarea unei activităţi 
economice 

60 lei/an 60 lei/an 

Taxa pentru depozitare de materiale  pe domeniul public 40lei/mp/zi 60 lei/mp./zi 

Taxă racordare la sistemul de utilităţi: 

a. Apă............................. 
b. Canal........................... 

50 lei 
120 lei 

50 lei 
120 lei 



Taxă folosire utilaje din dotarea primăriei:   

Utilaj tractor U 650 109 lei/oră 150 lei/oră 

Utilaj buldoexcavator 163 lei/oră 200 lei/oră 

Autobasculantă RABĂ 163 lei/oră 200 lei/oră 

Generator electric cu grup de sudură 44 lei/oră 60 lei/oră 

Motounealtă Husvarna 32 lei/oră 33 lei/oră 

Motopompa 32 lei/oră 33 lei/oră 

Taxă închiriere veselă 0,20 lei/buc. 0,20 lei/buc. 

Taxă închiriere cămine diferite ocazii:   

nunţi 300 lei 400 lei 

boteze 150 lei 300 lei 

alte petreceri 60 lei 100 lei 

Taxă de drum 
7 lei/mc volum brut/partidă pe 

drumurile comunale 

7 lei/mc volum brut/partidă pe drumurile 

comunale 

Taxa pentru eliberarea de urgenta a certificatului de urbanism ( 
in 3 zile lucratoare de la inregistrarea cererii )  

70 70 

Taxa acte – contract de arendare 
 

15 lei 
 

20 lei 

Taxa pentru viza anuala a atestatului de producator  20 lei 30 lei 

Taxa – documentatii - procedura vanzare teren extravilan  50 lei 70 lei 

Taxe stare civilă:- pentru un duplicat certificat – 
lei/imprimat:naştere, căsătorie, deces 

60 70 

 
CAPITOLUL VII. ALTE TAXE LOCALE  
 

Nr. 
crt. 

 Nivelurile indexate pentru anul 2021  
- lei- 

  Nivelurile indexate pentru anul 2022 
- lei- 

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

divorț pe cale administrativă 

550 564 

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

heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea 

planuri 

20 20 

 

    CAPITOLUL VIII.   Sancțiuni 



Nr. 

crt. 

Limitele minime și maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice   Nivelurile stabilite pentru anul 

2018 prin Codul fiscal 
  - lei-  

Nivelurile indexate 

pentru anul 2019 
- lei- 

1 Art. 493 alin.(3), teza I Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu 

amendă 

de la 70 lei la 307 lei 315 lei 

2 Art. 493 alin.(3), teza II Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancționează cu 

amendă 

de la 279 lei la 765 lei 785 lei 

3   Art. 493 alin.(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, 
vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare 

la spectacole se sancționează cu amendă  

de la 325 lei la 1700 lei 1744 lei 

4    Art. 493 alin. (4^1) Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor 
prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data 

primirii solicitării  se sancționează cu amendă 

de la 500 la 2750 lei 2821lei 

 

PRESEDINTE, 
Felicia Leac 

CONTRASEMNEAZA,                                                                                                        
   Secretar general,                                                                                                                                                
Lacrimioara Luputiu 

 


