
PROIECT 

Nr.875 din 03.03.2022 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

CONSILIUL LOCAL 

                                                                                        

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea și indexarea impozitelor și taxelor locale , 

 precum și a taxelor speciale, pe anul 2023 

Consiliul local al comunei Bălăceana,  

Având în vedere temeiurile juridice , respectiv 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 europeană a autonomiei locale, adoptată la  

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

- art.7 alin.(2) din  Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil  republicată, cu modificările și  

completările ulterioare;  

- art. 20 și art. 28 din Legea – cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și 

 completările ulterioare ; 

- art. 5 alin.(1) lit. a) și alin.(2) , art. 16 alin. (2) , art. 20 alin.(1) lit. b) , art. 27, art. 30 și  

art. 761 alin(2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX, în special art.491 coroborate  

cu art. 495 lit. e) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 -Titlu IX pct.24 și următoarele din H.G. nr. 1 /2016 din 6 ianuarie 2016 - Partea I pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;  

- art. 18 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi  



protecţia persoanelor, republicată , cu modificările ulterioare ;  

- art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/204 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și  

completările ulterioare;  

- referatul de aprobare al Primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 874 din 

03.03.2022 

- raport de specialitate înregistrat cu nr………… din ………………; 

- raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget 

–finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie 

comunala, protecţia mediului şi turism, înregistrat cu nr………… din …………….. ; 

- comunicatul Institutului Național de Statistică înregistrat cu nr. 17/14 ianuarie 2022, 

conform căreia rata inflației este 5,1 %; 

- prevederile  art. 129 alin. (2) lit.b) coroborat cu alin.(4), lit.c) din O.U.G.nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul : prevederilor  art. 136 alin. (1), art. 139 alin.(3) lit.c) si art.196, alin.(1) lit. (a) din 

O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE : 

 

Art. 1. Impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale, pe anul 2023, care constau 

într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, se aprobă și se 

indexează cu 5,1 %, fiind cele cuprinse în tabloul cuprinzând valorile impozabile nivelurile 

impozitelor și taxelor locale, taxelor speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se 

ajustează , după caz, de către Consiliul Local al comunei Bălăceana, așa cum sunt ele prevăzute 

în Anexele 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă reducerile și scutirile ce se acordă de Consiliul Local al comunei 

Bălăceana, conform Codului Fiscal, în anul 2023, așa cum sunt prevăzute în Anexa nr. 4 care 

face parte din prezentul proiect de hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă procedura privind scutirile sau reducerile de la plata taxelor speciale, 

care pot fi acordate de Consiliul Local al comunei Bălăceana, în limitele și condițiile Titlului IX 

din Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal, pentru anul 2023, așa cum sunt prevăzute în Anexa 

nr.5 care face parte integrantă din proiectul de hotărâre. 



Art. 4.  Operațiunea de stabilire a sumelor datorate bugetului locale se face prin rotunjire  

la nivel de leu, fără subdiviziuni, prin reducere când fracţiunile în bani sunt mai mici de 50 de 

bani şi prin majorare când fracţiunile în bani sunt de 50 de bani sau mai mari, aplicându-se 

regulile de rotunjire prevăzute în titlul IX punctul 11 lit.n) din Normele metodologice de aplicare 

a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal aprobate prin H.G. nr. 1/2016 , cu modificările și 

completările ulterioare.  

Art. 5. Primarul comunei Bălăceana va asigura ducerea la indeplinire a prezentului 

proiect de hotarâre, prin compartimentele  de specialitate,  vor intocmi documentatia necesară 

punerii în aplicare în conditiile legii a prevederilor prezentului proiect. 

            Art. 6. Prezentul proiect de hotarare va fi pus în dezbatere în sedinţa Consiliului Local  

Bălăceana în vederea adoptării unei hotărâri. 

 
 
 

INIȚIATOR,  
 

Primar-Constantin-Octavian Cojocariu 
 
 
 

 
Avizat pentru legalitate,  

 
Secretarul general al comunei,  

 
Beșa Elena 
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T A B L O U L 
cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor şi 

taxelor locale, taxele speciale şi amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al comunei Balaceana, în 
limitele şi în condiţiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  pentru anul 2023 

 
I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  Titlul IX – Impozite şi taxe locale 

CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL PE CLĂDIRI ŞI TAXA PE CLĂDIRI 
Art. 457 alin. (1) COTELE STABILITE PRIN CODUL 

FISCAL PENTRU ANUL 2022 
COTA STABILITA DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 
0,1% 0,1 % 

Art. 457 alin. (2)                                                                                                                                                                                                         - lei/m² - 
 
 
 

Tipul clădirii 
 

VALORILE  STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL PENTRU ANUL 2022 

COTELE   STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

Valoarea impozabilă Valoarea impozabilă 
Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice 
şi încălzire (condiţii 

cumulative) 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, 

electricitate sau 
încălzire 

Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice 
şi încălzire (condiţii 

cumulative) 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electricitate sau 

încălzire 

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

 
1142 

 
685 

 
1200 

 
720 

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

 
343 

 
229 

 
360 

 
241 

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din 
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui 
tratament termic şi/sau chimic   

 
229 

 
199 

 
241 

 
209 

D. Clădire-anexă cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală, din 
cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau din orice alte materiale nesupuse 
unui tratament termic şi/sau chimic   

 
144 

 
85 

 
151 

 
89 

 
 

ANEXA 1 la Proiectul de hotărâre nr. 875 din 03.03.2022 
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 COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU 
ANUL 2022 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 

Art. 458 alin. (1) cl.nerezid.P.F.  
Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în 
proprietatea persoanelor fizice, 
impozitul pe clădiri se calculează prin 
aplicarea unei cote cuprinse între 0,2-
1,3% 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, depus la organul fiscal local 
până la primul termen de plată din anul 
de referinţă. În situaţia depunerii 
raportului de evaluare după primul 
termen de plată din anul de referinţă, 
acesta produce efecte începând cu data 
de 1 ianuarie a anului fiscal următor; 

 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 cazul clădirilor dobândite 
în ultimii 5 ani anteriori anului de 
referinţă. În situaţia în care nu este 
precizată valoarea, se utilizează ultima 
valoare înregistrată în baza de date a 
organului fiscal; 

0,37% 0,40 % 
 

 Art.  458 alin. (3) cl. nerezid. aflate în 
prop. Pers.fizice, utilizate pentru 
activităţi din domeniul agricol 

- 0,40 % 
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Art. 458 alin. (4) cl. Nerezid. aflate în 
prop. Pers. fizice, cand val. Clăd. nu 
poate fi calculată  conform prev. alin. 
(1), impozitul se calculează prin 
aplicarea cotei de 2% asupra val. 
Imp. Det. Conf. art. 457  

- 2 % 

Art. 459 alin. (3) Cl. cu dest. mixtă, 
când prop. nu declară la org.fiscal 
supr.folosită în scop nerez. potrivit 
alin. (1) lit. b), imp. pe clădiri se 
calculează prin aplicarea cotei de 
0.3% asupra val.  Imp. det. 
conform art. 457.                               

 0,3% 

Art. 460 alin. (1)  cl.rezid.P.J.                                  0,23% 0,24% 
Art. 460 alin. (2) cl.nerez.P.J.       1,50 % 1,58% 

 
 Art. 460 alin. (3)    cl.  Nerez. 
aflate în prop. sau deţinute de 
pers.juridice, utilizate pentru 
activităţi din domeniul agricol,                       

- 0,4 % 

Art .460. alin. (8) cl.nereeval. 5,8% 6,0%  
Art.462 alin. (2)-bonificație 
persoane fizice și juridice                       

                                               10% 10%  

 
CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL PE TEREN ŞI TAXA PE TEREN 

Art. 465 alin. (2)                                                                                                                                                                                                      - lei/ha - 

Zona în 
cadrul 

localităţi
i 
 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 
2022 

COTELE ADITIONALE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 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 8.282 - 
20.706 

6.878 -
17.194 

6.042 -
15.106 

5.236 -
13.090 881 569 -

1.422 
    926  

https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=82439425&d=2022-04-10#p-82439425
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=82439425&d=2022-04-10#p-82439425
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=82439409&d=2022-04-10#p-82439409
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=326972578&d=2022-04-10#p-326972578
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=82439409&d=2022-04-10#p-82439409
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B 6.878 - 
17.194 

5.199 -
12.998 

4.215 -
10.538 

3.558 -
8.894 706 427 -

1.068 
    742  

C 5.199 -
12.998 

3.558 -
8.894 

2.668-
6.670 

1.690 -
4.226 530 284 - 

710 
    557  

D 3.558 -
8.894 

1.690 -
4.226 

1.410-
3.526 

984 -
2.439 

346 
 

142 - 
356 

    364  

 Art. 465 alin. (4)                                                                                                                                                                                                      - lei/ha - 
Nr. 
crt. 

                        Zona 
 
Categoria  
de  folosinţă 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2022 

COTELE ADITIONALE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

A B C D A B C D 

1 Teren arabil 35 26 24 20 37 27 25 21 
2 Păşune 26 24 20 16 27 25 21 17 
3 Fâneaţă 26 24 20 16 27 25 21 17 
4 Vie 57 44 35 24 60 46 37 25 
5 Livadă 66 57 51 35 69 60 54 37 
6 Pădure sau alt teren cu 

vegetaţie forestieră 
35 26 24 20 37 27 25 21 

7 Teren cu ape 20 16 9 0 21 17 9 x 
8 Drumuri şi căi ferate 0 0 0 0 x x x x 
9 Neproductiv 0 0 0 0 x x x x 
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Art. 465 alin. (7)                                                                                                                                                                                     - lei/ha - 
        

Categoria de folosinţă 
NIVELURILE  

STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL  

PENTRU ANUL 2022 

COTELE ADITIONALE  STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 

                                                                                 Zona 
Categoria de folosinta  ZONA 

1 Teren cu construcţii 39 41 
2 Teren arabil 63 66 
3 Păşune 35 37 
4 Fâneaţă 35 37 
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1                      69 73 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0 
6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 70 74 

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 
21 22 

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 7 7 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 42 44 
9 Drumuri şi căi ferate 0 0 
10 Teren neproductiv 0 0 

Art. 467 alin. (2)      BONIFICATIE 
TEREN PERSOANE FIZICE ȘI 
JURIDICE                               

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU 
ANUL 2022 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 
2023 

10% 10% 
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CAPITOLUL IV  -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

Art. 470 alin. (2)       

Nr. 
crt. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 

NIVELURILE  STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2022 

COTA STABILITA DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2023 

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

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea 
cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv 

9                            9 

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

10                           11 

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

21 22 

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

81 85 

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

163 171 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 326 343 
7 Autobuze, autocare, microbuze 27 28 
8 Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată 

de până la 12 tone, inclusiv 
34 36 

9 Tractoare înmatriculate 21 22 
II. Vehicule înregistrate 

 NIVELURILE  STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2022 

COTA STABILITA DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2023 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică - lei/200 cm3 -* - lei/200 cm3 -* 
1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 2                              2 
1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 4    4 
2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidenţiată       110 lei/an           120 lei/an 

 * grupa de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta 
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Art. 470 alin. (3) HIBRIDE 
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU 

ANUL 2022 
COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 

2023 
50% 50% 

 
Art. 470 alin. (5)       
 

 
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă  

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL  

PENTRU ANUL 2022 

COTA STABILITA DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2023  

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în 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 puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 161 0 169 
 2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 161 445 169 468 
 3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 445 626 468 658 
 4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 626 1.417 658 1489 
 5 Masa de cel puţin 18 tone 626 1.417 658 1489 
II 3 axe 
 1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 161 279 169 293 
 2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 279 574 293 603 
 3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 574 745 603 783 
 4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 745 1148 783 1207 
 5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1.148 1.784 1.207 1.875 
 6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1.148 1.784 1.207 1.875 
 7 Masa de cel puţin 26 tone 1.148 1.784 1.207 1.875 
III 4 axe 
 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 745 755 783 794 
 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 755 1.179 794 1.239 
 3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1.179 1.871 1.239 1.966 
 4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1.871 2.776 1.966 2.918 
 5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1.871 2.776 1.966 2.918 
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 6 Masa de cel puţin 32 tone 1.871 2.776 1.966 2.918 
 

 
 

Art. 470 alin. (6)       

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL  

PENTRU ANUL 2022 

COTA   STABILITA DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2023 

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 
Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 
pneumatică sau un 

echivalentele 
recunoscute 

alte sisteme de 
suspensie pentru axele 

motoare 

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

echivalentele 
recunoscute,  

alte sisteme de suspensie pentru 
axele motoare,  

I 2 + 1 axe 
 1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0 
 2 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0 
 3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 72 0 76 
 4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 72 166 76 174 
 5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 166 388 174 408 
 6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 388 501 408 527 
 7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 501 905 527 951 
 8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 905 1.587 951 1.668 
 9 Masa de cel puţin 28 tone 905 1.587 951 1.668 
II 2 + 2 axe 
 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 155 362 163 380 
 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 362 595                  380 625 
 3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 595 874                  625 919 
 4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 874 1.055  919 1.109 
 5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1.055 1.732 1.109 1.820 
 6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1.732 2.404 1.820 2.527 
 7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2.404 3.649 2.527 3.835 
 8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone                2.404 3.649 2.527 3.835 
 9 Masa de cel puţin 38 tone 2.404 3.649 2.527 3.835 
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III 2 + 3 axe 
 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.913 2.662 2.011 2.798 
 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.662 3.619 2.798 3.804 
 3 Masa de cel puţin 40 tone 2.662 3.619 2.798 3.804 
I
V 

3 + 2 axe 

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.691 2.286 1.777 2.403 
 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.286 2.453 2.403 2.578 
 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3.246 4.803 3.412 5.048 
 4 Masa de cel puţin 44 tone 3.246 4.803 3.412 5.048 
V 3 + 3 axe 
 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 961 1.162 1.010 1.221 
 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1.162 1.738 1.221 1.827 
 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1.738 2.765 1.827 2.906 
 4 Masa de cel puţin 44 tone 1.738 2.765 1.827 2.906 

 
 

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

Masa totală maximă autorizată 
NIVELURILE  STABILITE  

PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2022 

COTELE STABILITE  
DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 
Impozit - lei - Impozit - lei - 

a. Până la 1 tonă, inclusiv    10 11 
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 39 41 
c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone  58 61 
d. Peste 5 tone 74 78 
Art. 472 alin. (2)    
BONIFICATIE   
pentru persoanele 
fizice și juridice                                            

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU 
ANUL 2022 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 

10% 10% 
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CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE  URBANISM, A AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE ŞI A ALTOR AVIZE ŞI 
AUTORIZAŢII 

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

NIVELURILE  STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL 

PENTRU ANUL 2022 

COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism - lei - - lei - 
a) până la 150 m² inclusiv 5,6 5,9 
b) între 151 şi 250 m² inclusiv 6,9 7,3 
c) între 251 şi 500 m² inclusiv 7,9 8,3 
d) între 501 şi 750 m² inclusiv 10,1  10,6 
e) între 751 şi 1.000 m² inclusiv 15 16 
f) peste 1.000 m² 15+ 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care 

depăşeşte 1.000 m2 
16+0,01lei/m2,pentru fiecare m2 care depaseste 

1000m2. 
Art. 474 alin. (4) 
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism 12 13 

Art. 474 alin. (10)   
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări 12 13 

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      9 

Art. 474 alin. (15) 
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi 
branşamente 

15 16 

Art. 474 alin. (16)  
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă 11 

12 
 
 

Art 475 - Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea 
unor activităţi taxa avizare program functionare agenti economici 20 30 

Art. 475 alin. (1)  
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare 22 23 
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Art. 475 alin. (2)   
Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru 
eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol si 
viza anuala    
 

90 lei/an și viza anuala 22 lei 
 
 

100 lei/an și viza anuala 30 lei 
 

Art. 475 alin. (3) lit. a) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea 
activităţii de alimentaţie publică pentru o suprafaţă de până la 500 m2, 
inclusiv 

226 238 

Art. 475 alin. (3) lit. b) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea 
activităţii de alimentaţie publică pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2 

450 473 

 
 

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 
Art. 477 alin. (5)  
Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate 

COTELE  STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL 

PENTRU ANUL 2022 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

 3% 3% 
Art. 478 alin. (2)  
Taxa pentru afișaj în scop de reclamă şi publicitate 

NIVELURILE  STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL 

PENTRU ANUL 2022 

COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

- lei/m2 sau fracţiune de m2 - - lei/m2 sau fracţiune de m2 - 

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate 
economică  35 37 

b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj 
pentru reclamă şi publicitate 25 26 
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CAPITOLUL VII - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE 
 
 
 
 
Art. 481 alin. (2)  
Impozitul pe spectacole 

COTELE STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL 

PENTRU ANUL 2022 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

a) în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, 
operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, 
prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice 
competiţie sportivă internă sau internaţională 

 2% 

 
2% 

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

CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE 

Art. 484 
Taxe speciale   Se completeaza cu anexa nr.2 la HCL. 

COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

 
CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE 

 
NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL 

FISCAL 
PENTRU ANUL 2022 

 COTELE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 
Art. 486 alin. (1)  Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, 
monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice şi altele asemenea. Se completeaza cu anexa nr.3 la HCL. 

Art. 486 alin. (2) Taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care 
folosesc infrastructura publică locală, pe raza localităţii unde acestea sunt utilizate, precum şi taxe pentru activităţile cu 
impact asupra mediului înconjurător. 

Se completeaza cu anexa nr.3 la HCL. 

Art. 486 alin. (4)  Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale 
administrativă. Taxa poate fi majorată prin hotărâre a consiliului local, 
fără ca majorarea să poată depăşi 50% din această valoare*. 

539 566 

Art. 486 alin. (5)  Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe 
planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri. 33 35 
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Art. 486 alin. (6)  Taxe pentru reabilitare termică a blocurilor de locuinţe şi locuinţelor unifamiliale, pentru care s-au 
alocat sume aferente cotei de contribuţie a proprietarilor. 0 

 
 

CAPITOLUL X – ALTE DISPOZIŢII COMUNE 
Art. 489 alin. (1) şi (3)  Criteriile economice, sociale, geografice, precum şi necesităţile bugetare sunt prevăzute în anexa C. 
 COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

PENTRU ANUL 2022 
COTELE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2023 
Art. 489 alin. (2) 
„(2) Cotele adiţionale … nu pot fi mai mari de 50% 
faţă de nivelurile maxime stabilite în prezentul titlu.” 

0%  0% 

*Se inserează rând pentru fiecare impozit şi taxă locală asupra căruia/căreia se stabileşte cotă adiţională. 
NOTĂ: Cotele adiţionale stabilite se aplică asupra nivelurilor care stau la baza determinării impozitelor şi taxelor locale datorate, fie că nivelurile respective sunt exprimate 
în lei sau în cote procentuale.  
Art. 489 alin. (4) 20% 20% 
Art. 489 alin. (5) 20% 20% 

 
 

CAPITOLUL  XI – SANCŢIUNI 
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

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

LIMITELE  STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL 

PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 
- lei - - lei - 

 lit. A) se sancţionează cu amendă 76 80 
 lit. B) se sancţionează cu amendă 301 316 
(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. 

350 368 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 
(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 302 317 
 Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. B) se sancţionează cu amendă 1202 1263 
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 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 

1400 1471 

 
INIȚIATOR,  

 
PRIMAR-CONSTANTIN-OCTAVIAN COJOCARIU 

 
 
 

Avizat pentru legalitate,  
 

Secretar general -Beșa Elena 
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ANEXA 2  la  proiectul de hotărâre nr. 875 din 03.03.2022 

CAPITOLUL  VIII – TAXE SPECIALE 
 Art. 30 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare  Regulamentul pentru stabilirea 

domeniilor de activitate şi condiţiile în care se pot institui taxe speciale, modul de organizare şi de funcţionate a serviciilor de interes public local 
este prevăzut în anexa A.1 care face parte integrantă din anexa A. 
În cazul în care acest regulament este aprobat de către autoritatea deliberativă prin hotărâre distinctă, în formula introductivă a prezentei hotărâri, la nr. 

Art. 484 
Taxe speciale 

„(2) Domeniile în care consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti, după caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum 
şi cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.” 

COTELE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

- lei - 

COTELE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

- lei - Nr. 
crt. 

Temeiurile juridice, inclusiv hotărârile 
Consiliului Local prin care s-au instituit 

aceste taxe speciale 

DENUMIRILE TAXELOR SPECIALE ŞI 
DOMENIILE DE ACTIVITATE ÎN CARE 

S-AU INSTITUIT ACESTEA  

1.  Art. 9 alin. (1) Legea nr. 544/2001 privind 
liberul acces la informații de interes public 

Taxe speciale pentru recuperarea costurilor 
serviciilor de copiere a documentelor. 
Taxe speciale transmiterea prin fax 

0,5 lei pagina A4 
1,0 lei pag.A3 
Fax-10 lei 

0,5  lei/pg.A4 
1,0 lei pagina A3 

Fax-11 lei 

2.  

Art. 18 din Legea nr. 333/2003  privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor 

 

Taxe speciale pentru plata serviciilor de pază si 
PSI 

36 lei/an paza pers fizice  
41 lei/an paza persoane 
juridice  
15 lei/an persoane fizice PSI 
36 lei/an persoane juridice 
PSI 

40 lei/an paza pers fizice  
45 lei/an paza persoane juridice  
18 lei/an persoane fizice PSI 
40 lei/an persoane juridice PSI 
 
 

3.  

Art. 43 alin. (5) din Legea  nr. 51/2006- 
Legea serviciilor comunitare de utilităţi 
publice,  republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Taxe speciale pentru recuperarea costurilor de 
exploatare ori de investiţii:. 
-taxa pentru utilizarea tractorului cu remorca,in 
cadrul Seviciului prestari servicii comunitare; 
- taxa utilizare vidanja 
- taxa utilizare excavator 

30 lei/oră 
 
 
- 
 
- 

150 lei/ora 
 
 

150 lei/ora 
 

150 lei/ora 

4.  

Art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) şi 
c), alin. (3), alin. (5) şi alin. (8) din Legea nr. 
101/2006  -Legea serviciului de salubrizare a 
localităţilor, republicată 

Taxe speciale pentru servicii de salubrizare       

Pers. fizice 1 pers. -62 lei/an 
                   2 pers.-92 lei/an 
                3-5 pers.- 103 
lei/an 
          peste 6 pers.-  113 
lei/an 
locuiesc temporar  - 62 lei/an 
  COMERT – 400 lei/an 
IF+PF -   300 lei/an 
 PRODUCTIE – 500 lei/an 

Institutii- 240 lei/an 

Pers. fizice 1 pers. -70 lei/an 
                   2 pers.- 100 lei/an 
                3-5 pers.- 120 lei/an 
          peste 6 pers.-  150 lei/an 
 locuiesc temporar  - 70 lei/an 
 Institutii -   300 lei/an 
COMERT – 500 lei/an 
IF+PFA-400 lei/an 
PRODUCTIE-1.000 lei/an 
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INIȚIATOR,  

PRIMAR-CONSTANTIN-OCTAVIAN COJOCARIU 
 

Avizat pentru legalitate,  
Secretar general -Beșa Elena 

                                                                                                                                            

5.  1. Art. 23 alin. (3) din Ordinul ministrului 
administraţiei şi internelor nr. 1501/2006 
2. Procedura de înregistrare şi de radiere a 
vehiculelor la nivelul primarului, aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.22 din 
10.03.2020 

Taxe speciale pentru recuperarea contravalorii 
certificatului de înregistrare  Nu este cazul 

6.  Taxe speciale pentru recuperarea contravalorii 
plăcuţelor cu număr de înregistrare 

25 lei c/v nr..motoscuter 
50 lei c/v nr.tractor 

35 lei c/v.nr.motoscuter 
80 lei c/v.nr.tractor 

7.  

Art. 5 alin. (1), art. 6, art. 14 alin.(2) lit. 
h) din Legea nr. 102/2014 privind 
cimitirele, crematoriile umane și 
serviciile funerare; 

 

Taxă întreținere cimitire 15 lei/an/familie 16 lei/an/familie 

8.  

Legea nr. 17/2014 din  7 martie 2014 privind unele 

măsuri de reglementare a vânzării terenurilor 

agricole situate în extravilan şi de modificare a 

Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor 

ce deţin în administrare terenuri proprietate publică 

şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi 

înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu  

modificările și completările ulterioare; 

 

 

Taxă întocmire dosar Legea 17/2014              100 lei/an 130 lei/dosare/parcela  

NOTĂ: 1. Se inserează atâtea rânduri de câte este nevoie pentru cuprinderea tuturor taxelor speciale aplicabile situaţiilor specifice la nivelul unităţii/subdiviziunii administrativ-
teritoriale. 
           2. Temeiurile juridice, precum şi denumirile taxelor speciale din modelul-cadru au doar caracter de exemplificare, fără a fi limitative/exhaustive. 
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 ANEXA 3 la Proiectul de hotărâre nr. 875 din 03.03.2022 
 

 
                  
 

CAPITOLUL  IX – ALTE TAXE LOCALE Anexa 3 
 COTELE STABILITE DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU ANUL 2022 
 - lei - 

COTELE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL  PENTRU ANUL 2023 

-  lei - 
Art.486 alin.(1)   

a)  taxa oficiere casatorie: 
         1-sambata-110 lei 

2-duminica-110 lei 
3-sarbatori legale libere-110lei  
4.in afara institutiei-200 lei 

               1.– sambata –    120 lei; 
     2. – duminica –  120 lei; 

                     3.- sarbatori legale-  120 lei    
                     4.-în afara instituției -210 lei  
        

b) Taxa  adeverinta arhiva 
c) Taxa copii documente arhiva 

25 lei 
0,50 lei/ pagina 

30 lei 
0,50 lei/pagina 

d) Taxa intocmire dosar auto 15 lei 16 lei 

e) Taxa de urgență eliberare diverse adeverinte registrul agricol 6 lei 7 lei 

f) Taxă de urgență eliberare certificat fiscal  15 lei 16 lei  

g) Taxa inchiriere diverse activitati caminul cultural 
Nunti 
Cumatrii,majorate,alte evenimente festive 
Praznice 

2050 lei 
520 lei 
410 lei 
 

 
2200 lei 
 600 lei 
 410 lei 

 
h) Taxa viza strainatate - 30 lei 
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Art. 486 alin. (2)   Taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi 
utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică 
locală, pe raza localităţii unde acestea sunt utilizate, precum şi taxe pentru 
activităţile cu impact asupra mediului înconjurător.*): 

 
 

 
 

1. Taxa de inscriere/taxa pentru eliberarea certificatului de inscriere/taxa 
ptr.folosirea drumurilor comunale (an/fracturi de an) – Tractoare. 

10 LEI 15 Lei 

2. Taxa de inscriere/taxa pentru eliberarea certificatului de inscriere/taxa 
ptr.folosirea drumurilor comunale (an/fracturi de an) – Remorci osii 2/4. 

                               6 LEI 10 Lei 

3. Taxa de inscriere/taxa pentru eliberarea certificatului de inscriere/taxa 
ptr.folosirea drumurilor comunale (an/fracturi de an) – Motoscuter. 

4. Taxa de inscriere/taxa pentru eliberarea certificatului de inscriere/taxa 

6 LEI 10 Lei 

5. Taxă pentru utilizarea infrastructurii publice locale (adică, a drumurilor 
comunale sau altor categorii de drumuri aflate în proprietatea sau 
administrarea comunei), pentru tranzitarea terenurilor categoria pășune, 
înscrise în domeniul privat al comunei de către utilaje, mijloace  de 
transport  materii prime, materiale de orice tip, mărfuri, etc., 

  10 lei/unitate de măsură/km, conform 
contractului încheiat cu beneficiarul/foaie de 
parcurs, aviz de însoțire a mărfii. 

 

NOTĂ: Taxele prevăzute la alineatele  (1) și (2) din art.486 din Codul Fiscal se calculează și se plătesc în conformitate cu procedurile aprobate de  autoritățile deliberative 

 

 
 

INIȚIATOR, 
 

PRIMAR-CONSTANTIN-OCTAVIAN COJOCARIU 
 

 
Avizat pentru legalitate,  

Secretarul general al comunei,  
Elena Beșa 
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ANEXA 4  la Proiectul de hotărâre nr. 875 din 03.03.2022 
 

 
 

REDUCERILE ŞI SCUTIRILE CE  SE ACORDĂ DE CONSILIULUI LOCAL CONFORM CODULUI FISCAL PENTRU ANUL 2022 Anexa 4 
Nr. 
crt. Temeiurile juridice 

1.  Art.456 alin.(1) 
Scutiri 
    (1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru: 
    a) clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia încăperilor folosite pentru 
activităţi economice sau agrement, altele decât cele desfăşurate în relaţie cu persoane juridice de drept public; 
    b) clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu 
finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora; 
    c) clădirile aflate în proprietatea fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite, conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de 
cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural; 
    d) clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial, asociaţiilor religioase şi componentelor 
locale ale acestora, precum şi casele parohiale, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice; 
    e) clădirile funerare din cimitire şi crematorii; 
    f) clădirile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu 
excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor 
pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii 
nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare; 
    g) clădirile unei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, 
precum şi clădirile federaţiilor sportive naţionale, ale Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi 
economice; 
    h) clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice, precum şi pentru clădirile în care funcţionează 
cabinete de medicină de familie, potrivit legii, cu excepţia încăperilor folosite pentru altă activitate decât cea de medicină de familie; 
    i) clădirile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei 
în materia ajutorului de stat; 
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    j) clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la 
apărarea împotriva inundaţiilor, precum şi clădirile din porturi şi cele afectate canalelor navigabile şi staţiilor de pompare aferente canalelor, cu 
excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 
    k) clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje şi tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea 
acestor construcţii, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice; 
    l) clădirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului; 
    m) clădirile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în calitate de fondator unic, cu excepţia încăperilor care sunt 
folosite pentru activităţi economice; 
    n) clădirile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat; 
    o) clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea 
cerealelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice; 
    p) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c) -f) şi j) din Legea nr. 168/2020 pentru 
recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea 
unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat; 
    q) clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu excepţia 
încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 
    r) clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de 
război; 
    s) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 şi art. 5 alin. (1) - (8) din Decretul-lege nr. 
118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi 
celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; scutirea rămâne valabilă şi în cazul transferului proprietăţii prin moştenire către copiii acestora, 
indiferent unde aceştia domiciliază;; 
    t) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în 
gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau 
accentuat şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate; 
    u) clădirile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu statut de utilitate publică, precum şi 
cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia încăperilor care 
sunt folosite pentru activităţi economice; 
    v) clădirile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi administrării arhivei, precum şi clădirile afectate 
funcţionării Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale; 
    w) clădirile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie; 

https://lege5.ro/App/Document/gm4dcmjwge3a/legea-nr-168-2020-pentru-recunoasterea-meritelor-personalului-participant-la-actiuni-militare-misiuni-si-operatii-pe-teritoriul-sau-in-afara-teritoriului-statului-roman-si-acordarea-unor-drepturi-aces?pid=321319674&d=2022-04-10#p-321319674
https://lege5.ro/App/Document/gm4dcmjwge3a/legea-nr-168-2020-pentru-recunoasterea-meritelor-personalului-participant-la-actiuni-militare-misiuni-si-operatii-pe-teritoriul-sau-in-afara-teritoriului-statului-roman-si-acordarea-unor-drepturi-aces?pid=321319677&d=2022-04-10#p-321319677
https://lege5.ro/App/Document/gm4dcmjwge3a/legea-nr-168-2020-pentru-recunoasterea-meritelor-personalului-participant-la-actiuni-militare-misiuni-si-operatii-pe-teritoriul-sau-in-afara-teritoriului-statului-roman-si-acordarea-unor-drepturi-aces?pid=321319681&d=2022-04-10#p-321319681
https://lege5.ro/App/Document/gm3dcmrxgi4a/ordonanta-guvernului-nr-105-1999-privind-acordarea-unor-drepturi-persoanelor-persecutate-de-catre-regimurile-instaurate-in-romania-cu-incepere-de-la-6-septembrie-1940-pana-la-6-martie-1945-din-motive-?pid=310620826&d=2022-04-10#p-310620826
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    x) clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, care au 
faţada stradală şi/sau principală renovată sau reabilitată conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 
    y) clădirile caselor de cultură ale sindicatelor, aflate în proprietatea/administrarea organizaţiilor sindicale, cu excepţia încăperilor folosite pentru 
activităţi economice sau agrement. 
 

2.    ART. 464 alin.(1), (3),(4),(5),(6)din Codul Fiscal  
    Scutiri 
    (1) Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru: 
    a) terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru 
activităţi economice sau agrement; 
    b) terenurile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu 
finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora; 
    c) terenurile fundaţiilor înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, 
precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural; 
    d) terenurile aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia 
suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice; 
    e) terenurile aparţinând cimitirelor şi crematoriilor; 
    f) terenurile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu 
excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor 
pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii 
nr. 263/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 
    g) terenurile unităţilor sanitare publice, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice; 
    h) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaţie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv 
ecluzele şi staţiile de pompare aferente acestora, precum şi terenurile aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, pe baza avizului privind categoria de 
folosinţă a terenului, emis de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară; 
    i) terenurile folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea 
resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecţie definite în lege, precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o 
hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului; 
    j) terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât durează ameliorarea acestora; 
    k) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură; 
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    l) terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naţionale, drumuri principale administrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din România - S.A., zonele de siguranţă a acestora, precum şi terenurile ocupate de piste şi terenurile din jurul pistelor reprezentând 
zone de siguranţă; 
    m) terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum şi cele ale metroului; 
    n) terenurile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei 
în materia ajutorului de stat; 
    o) terenurile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat; 
    p) terenurile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în calitate de fondator unic, cu excepţia terenurilor care sunt 
folosite pentru activităţi economice; 
    q) terenurile instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului 
şi Sportului, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 
    r) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de 
război; 
    s) terenul aferent clădirii de domiciliu aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 şi art. 5 alin. (1) - (8) din Decretul-lege 
nr. 118/1990, republicat, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; scutirea rămâne valabilă şi în cazul transferului proprietăţii prin moştenire către copiii acestora, indiferent unde aceştia domiciliază 
    t) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate 
în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav 
sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate; 
    u) terenul aferent clădirii de domiciliu aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c) -f) şi j) din Legea nr. 168/2020; 
    v) terenurile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi administrării arhivei, precum şi terenurile afectate 
funcţionării Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale; 
    w) suprafeţele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru care nu se reglementează procesul de producţie lemnoasă, cele certificate, 
precum şi cele cu arborete cu vârsta de până la 20 de ani; 
    x) terenurile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie; 
    y) terenurile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu statut de utilitate publică, precum şi 
cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia terenurilor care 
sunt folosite pentru activităţi economice; 
    z) suprafeţele construite ale terenurilor aferente clădirilor clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, prevăzute la art. 456 alin. (1) 
lit. x), indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice. 
    (3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care 
persoana depune documentele justificative. 

https://lege5.ro/App/Document/gm4tiojqgu2a/decretul-lege-nr-118-1990-privind-acordarea-unor-drepturi-persoanelor-persecutate-din-motive-politice-de-dictatura-instaurata-cu-incepere-de-la-6-martie-1945-precum-si-celor-deportate-in-strainatate-o?pid=329025170&d=2022-04-10#p-329025170
https://lege5.ro/App/Document/gm4tiojqgu2a/decretul-lege-nr-118-1990-privind-acordarea-unor-drepturi-persoanelor-persecutate-din-motive-politice-de-dictatura-instaurata-cu-incepere-de-la-6-martie-1945-precum-si-celor-deportate-in-strainatate-o?pid=329025196&d=2022-04-10#p-329025196
https://lege5.ro/App/Document/gm4tiojqgu2a/decretul-lege-nr-118-1990-privind-acordarea-unor-drepturi-persoanelor-persecutate-din-motive-politice-de-dictatura-instaurata-cu-incepere-de-la-6-martie-1945-precum-si-celor-deportate-in-strainatate-o?pid=329025203&d=2022-04-10#p-329025203
https://lege5.ro/App/Document/gm3dcmrxgi4a/ordonanta-guvernului-nr-105-1999-privind-acordarea-unor-drepturi-persoanelor-persecutate-de-catre-regimurile-instaurate-in-romania-cu-incepere-de-la-6-septembrie-1940-pana-la-6-martie-1945-din-motive-?pid=310620826&d=2022-04-10#p-310620826
https://lege5.ro/App/Document/gm4dcmjwge3a/legea-nr-168-2020-pentru-recunoasterea-meritelor-personalului-participant-la-actiuni-militare-misiuni-si-operatii-pe-teritoriul-sau-in-afara-teritoriului-statului-roman-si-acordarea-unor-drepturi-aces?pid=321319674&d=2022-04-10#p-321319674
https://lege5.ro/App/Document/gm4dcmjwge3a/legea-nr-168-2020-pentru-recunoasterea-meritelor-personalului-participant-la-actiuni-militare-misiuni-si-operatii-pe-teritoriul-sau-in-afara-teritoriului-statului-roman-si-acordarea-unor-drepturi-aces?pid=321319677&d=2022-04-10#p-321319677
https://lege5.ro/App/Document/gm4dcmjwge3a/legea-nr-168-2020-pentru-recunoasterea-meritelor-personalului-participant-la-actiuni-militare-misiuni-si-operatii-pe-teritoriul-sau-in-afara-teritoriului-statului-roman-si-acordarea-unor-drepturi-aces?pid=321319681&d=2022-04-10#p-321319681
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    (4) Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durată de cel 
mult 180 de zile consecutive sau cumulate, în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este 
îndeplinită această condiţie. 
    (5) În cazul scutirilor prevăzute la alin. (1) lit. r), s) şi t): 
    a) scutirea se acordă integral pentru terenurile aflate în proprietatea persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. r), deţinute în comun cu soţul sau soţia. În 
situaţia în care o cotă-parte din teren aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi; 
    b) scutirea se acordă pentru terenul aferent clădirii de domiciliu aflate în proprietatea persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. s) şi t), deţinute în comun 
cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă-parte din terenul respectiv aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi. 
    (6) Scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, stabilită conform alin. (1) lit. t), se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care 
persoana depune documentele justificative. 
    (7) Prin excepţie de la prevederile alineatului (6), scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, stabilită conform alin. (1) lit. t) în cazul persoanelor 
cu handicap temporar, care deţin un certificat de handicap revizuibil, se acordă începând cu data emiterii noului certificat de handicap, cu condiţia ca 
acesta să aibă continuitate şi să fie depus la organul fiscal local în termen de 45 de zile. 
 

3.  Art. 469 alin.(1), (5) și (6) din Codul Fiscal 
    Scutiri 
    (1) Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru: 
    a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale 
veteranilor de război, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 
    b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I 
de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau 
accentuat şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 
    c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 şi art. 5 alin. (1) - (8) din Decretul-lege nr. 
118/1990, republicat, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; scutirea rămâne valabilă şi în cazul transferului mijlocului de transport 
prin moştenire către copiii acestora; 
    d) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 
341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 
    e) navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei şi 
Insula Balta Ialomiţei; 
    f) mijloacele de transport ale instituţiilor publice; 

https://lege5.ro/App/Document/gm4tiojqgu2a/decretul-lege-nr-118-1990-privind-acordarea-unor-drepturi-persoanelor-persecutate-din-motive-politice-de-dictatura-instaurata-cu-incepere-de-la-6-martie-1945-precum-si-celor-deportate-in-strainatate-o?pid=329025170&d=2022-04-10#p-329025170
https://lege5.ro/App/Document/gm4tiojqgu2a/decretul-lege-nr-118-1990-privind-acordarea-unor-drepturi-persoanelor-persecutate-din-motive-politice-de-dictatura-instaurata-cu-incepere-de-la-6-martie-1945-precum-si-celor-deportate-in-strainatate-o?pid=329025196&d=2022-04-10#p-329025196
https://lege5.ro/App/Document/gm4tiojqgu2a/decretul-lege-nr-118-1990-privind-acordarea-unor-drepturi-persoanelor-persecutate-din-motive-politice-de-dictatura-instaurata-cu-incepere-de-la-6-martie-1945-precum-si-celor-deportate-in-strainatate-o?pid=329025203&d=2022-04-10#p-329025203
https://lege5.ro/App/Document/gm3dcmrxgi4a/ordonanta-guvernului-nr-105-1999-privind-acordarea-unor-drepturi-persoanelor-persecutate-de-catre-regimurile-instaurate-in-romania-cu-incepere-de-la-6-septembrie-1940-pana-la-6-martie-1945-din-motive-?pid=310620826&d=2022-04-10#p-310620826
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    g) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, 
inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi, dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public; 
    h) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare; 
    i) mijloacele de transport specializate pentru transportul stupilor în pastoral, astfel cum sunt omologate în acest sens de Registrul Auto Român, folosite 
exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral; 
    j) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenţii în situaţii de urgenţă; 
    k) mijloacele de transport ale instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a 
Ministerului Tineretului şi Sportului; 
    l) mijloacele de transport ale fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură 
naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural; 
    m) mijloacele de transport ale organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură 
găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu 
handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii; 
    n) autovehiculele acţionate electric; 
    o) autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă şi care nu sunt utilizate în folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau 
societate de leasing; 
    p) mijloacele de transport deţinute de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. 
    (5) Scutirile prevăzute la alin. (1) lit. a) - c) se acordă integral pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, aflat în proprietatea 
persoanelor menţionate la aceste litere, deţinute în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă-parte din dreptul de proprietate asupra mijlocului 
de transport aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi. 
    (6) Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport, stabilită conform alin. (1) lit. b), se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei 
în care persoana depune documentele justificative. 
    (7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport stabilită conform alin. (1) lit. b) în cazul 
persoanelor cu handicap temporar, care deţin un certificat de handicap revizuibil, se acordă începând cu data emiterii noului certificat de handicap, cu 
condiţia ca acesta să aibă continuitate şi să fie depus la organul fiscal local în termen de 45 de zile. 
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4.  Art. 476  din Codul Fiscal 
    Scutiri 
    (1) Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor următoarele: 
    a) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt veterani de război, văduve de război sau văduve nerecăsătorite ale veteranilor de 
război; 
    b) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 
    c) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lăcaşuri de cult sau construcţii-anexă; 
    d) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care 
aparţin domeniului public al statului; 
    e) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lucrările de interes public naţional, judeţean sau local; 
    f) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie publică; 
    g) autorizaţiile de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare, conform legii; 
    h) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie sau o unitate care funcţionează sub 
coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului; 
    i) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o fundaţie înfiinţată prin testament, constituită conform legii, 
cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural; 
    j) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o organizaţie care are ca unică activitate acordarea gratuită 
de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi 
reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii; 
    k) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, în cazul unei calamităţi naturale. 
 



26 
 

Art. 479. - Scutiri 
(1) Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică instituţiilor publice, cu excepţia 
cazurilor când acestea fac reclamă unor activităţi economice. 
(2) Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, nu se aplică unei persoane care 
închiriază panoul, afişajul sau structura de afişaj unei alte persoane, în acest caz taxa prevăzută la art. 477 fiind plătită de această ultimă persoană. 
(3) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se datorează pentru afişele, panourile sau alte mijloace de reclamă şi publicitate amplasate în 
interiorul clădirilor. 
(4) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică pentru panourile de identificare a instalaţiilor energetice, marcaje de avertizare sau 
marcaje de circulaţie, precum şi alte informaţii de utilitate publică şi educaţionale. 
(5) Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate pentru afişajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, 
prin construcţia lor, realizării de reclamă şi publicitate. 
 

NOTĂ: 1. Se cuprind numai reducerile şi scutirile acordate prin prezenta hotărâre care are caracter normativ. 
            2. Se inserează atâtea rânduri de câte este nevoie pentru cuprinderea oricăror alte taxe locale aplicabile situaţiilor specifice la nivelul unităţii/subdiviziunii administrativ-
teritoriale. 

 
 

INIȚIATOR-PRIMAR,  
Constantin-Octavian Cojocariu 

 
 

Avizat pentru legalitate,  
 

Secretarul general al comunei,  
Elena Beșa 
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