
                                
         ANEXA  Nr. 1 la Hotărârea nr.  72  din 29.11.2022 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                     Contrasemnează 
                                                                                                                                         Ioan-Vasile PETRUȘ                     Secretar General, 
                                                                                                                                                                                                                        Maria PETRUȘ 

T A B L O U L 
cuprinzând valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora 

precum si amenzile aplicabile în anul 2023 

 

 

 TITLUL IX –Impozite şi taxe locale 
CAPITOLUL I 

 
CALCULUL IMPOZITULUI PE CLĂDIRI  REZIDENŢIALE  AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE 

  

 
Art. 457 alin. (2) – valoarea impozabilă exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, 

exprimată în mp, cu  valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp conform tabelului: 
  

Tipul clădirii 
 

NIVELURILE   PENTRU  ANUL 2023 

Valoarea impozabilă 
- lei/m² - 

Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice, 
încălzire (condiţii cumulative) 

Fără instalaţii de 
apă, canalizare, 

electrice, încălzire 
  Valori 

prevazute in 
Legea 

nr.227/2015 

Valori stabilite prin HCL Valori 
prevazute 
in Legea 

nr.227/2015 

Valori 
stabilit
e prin 
HCL 

A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din 
caramidă arsă sau din orice alte materiale rezultate in  urma 
unui tratament termic si/sau chimic 

1090 1146 654 687 

B. Cladire cu pereţi exteriori din lemn, din piatra naturala, din 
cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic si/sau chimic 

327 344 218 229 

C. Cladire – anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori 
din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate in  urma 
unui tratament termic si/sau chimic 

218 229 191 201 

D. Cladire – anexa cu pereţi um asa din lemn, din piatra 
naturala, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte 
materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic  

136 143 82 86 

  În cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate 
la subsol, demisol si/sau la mansarda, utilizate ca locuinta, in oricare 
dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D 

75% din suma 
care s-ar aplica 
cladirii 

75% din suma care s-ar 
aplica clădirii 

75% din suma 
care s-ar 

aplica cladirii 

75% din 
suma 
care  
s-ar 

aplică 
cladirii 
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  În cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate 
la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate in alte scopuri decat cel 
de locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D 

50% din suma 
care s-ar aplica 

clădirii 

50% din suma care s-ar 
aplica clădirii 

50% din suma 
care s-ar 

aplica clădirii 

50% 
din 

suma 
care 
 s-ar 

aplica 
clădirii 

Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa 
caz, persoanelor juridice, se stabileste taxa pe clădiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de 
folosinta, dupa caz, in  conditii similare impozitului pe clădiri.  

• Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează: 
a) cu 50% pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă ; 
b) cu 30% pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 şi 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă. 
c) Cu 10% pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 şi 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.’ 

   

 

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

Localitatea Rangul localităţii Zona în cadrul localităţii NIVELURILE IMPOZITULUI/TAXA PE TEREN PENTRU  
ANUL 2023 

   Valori prevazute în Legea 
nr.227/2015- Codul Fiscal 

Valori stabilite prin HCL 

RECEA IV A 711-1788 1156 
BOZANTA MICA V A 569-1422 1104 
LAPUSEL V A 569-1422 1104 
MOCIRA V A 569-1422 1104 
SASAR V A                        569-1422 1104 
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IMPOZITUL/TAXA  PE  TEREN   AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN – ORICE ALTA CATEGORIE  
 
Art.465 alin.(4)                                                                                                                                                      - lei/ha- 

Nr 
crt 

       Zona 
Categoria  
de  folosinţă 

NIVELURILE IMPOZITULUI/TAXA PE TEREN PENTRU  ANUL 2023 

Zona A 

  Valori prevazute în Legea nr.227/2015-Codul Fiscal Valori stabilite prin HCL 
1 Teren arabil 31 33 
2 Păşune 24 25 
3 Fâneaţa 24 25 
4 Vie 51 54 
5 Livada 60 63 
6 Pădure sau alt teren cu 

vegetatie  forestieră 
31 33 

7 Teren cu ape 17 18 
8 Drumuri si cai ferate X X 

9 Neproductiv X x 
Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori 
in folosinta, se stabileste taxa pe teren, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de 
folosinta, dupa caz, in  conditii similare impozitului pe teren. 
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IMPOZITUL/TAXA  PE TEREN  - AMPLASAT  IN EXTRAVILAN 
Impozitul / taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului exprimat în ha cu suma corespunzătoare din tabel, înmulţită cu coeficientul 
de corecţie  corespunzător rangului localităţii 
    Art. 465 alin. (7)                                                                                                                                                                         lei/ ha 
Nr. 
Crt.        

Zona 
Categoria de folosinta 

NIVELURILE IMPOZITULUI/TAXA PE TEREN PENTRU  ANUL 2023 
Zona A 

  Valori prevazute în Legea nr.227/2015 –
Codul Fiscal 

Valori stabilite prin HCL 

   1 Teren cu constructii 34 36 
   2 Arabil 56 59 
   3 Pasune 31 33 
   4 Faneata 31 33 
   5 Vie pe rod, alta decat cea 

prevazuta la nr. Crt. 5.1 
62 65 

  5.1 Vie pana la intrarea pe rod 0 X 
   6 Livada pe rod, alta decat cea 

prevazuta la nr. Crt.6.1 
63 66 

 6.1 Livada pana la intrarea pe rod 0 X 
  7 Padure sau alt teren cu 

vegetatie forestiera, cu exceptia 
celui prevazut la nr. Crt.7.1 

18 19 

 7.1 Padure in varsta de pana la 20 
de ani si padure cu rol de 
protectie 

X X 

  8 Teren cu apa, altul decat cel cu 
amenajari piscicole 

6 6 

  8.1 Teren cu amenajari piscicole 38 40 
  9 Drumuri si cai ferate X X 
 10 Teren neproductiv X X 

                  Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori 
in folosinta, se stabileste taxa pe teren, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de 
folosinta, dupa caz, in  conditii similare impozitului pe teren. 
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CAPITOLUL III 

TAXA  ASUPRA  MIJLOACELOR  DE  TRANSPORT / IMPOZITUL PE  MIJLOACELE  DE  TRANSPORT  
Art.470 alin.(2)                                         Pentru mijloace de transport cu tracţiune mecanică : 
 

 
Tipuri de autovehicule 

NIVELURILE prevazute in Legea nr.227/2015 –Codul Fiscal  
Suma, in lei, pentru fiecare grupa de 200 cm³ sau fracţiune 

din aceasta 
1.Motociclete,tricicluri,cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea cilindrică de 
până la 1600 cm³ inclusiv 

9 

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

11 

3.Autoturisme cu capacitatea cilindrică intre 1601 cm³ si 2000 cm³ inclusiv 22 
4.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cm³ si 2600 cm³ inclusiv 85 
5.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cm³ si 3000 cm³ inclusiv 162 
6.Autoturisme cu capacitatea um asaca de peste 3001 cm³  342 
7. Autobuze, autocare, microbuze 28 
8. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totala um as autorizata de pana 
la 12 tone inclusiv 

36 

9. Tractoare înmatriculate 22 
Vehicule înregistrate la Primărie cu capacitate cilindrică lei/200 cm³ 
1.Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică mai mică de 4800 cm³ 3 
2.Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică mai mare de 4800 cm³ 5 
3. Vehicule fără capacitate cilindrica evidenţiată 59 
 
În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%. 
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Art.470 alin.(5)  Autovehicule de transport marfă um asa totală autorizată 
egală sau mai mare de 12 tone 
Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisă egală 
Egală  de peste 12 tone¹ : 

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată 

 NIVELURILE prevăzute în Legea nr.227/2015-Codul 
Fiscal, modificată 

Impozitul, in lei /an pe 2023 
Ax(e) motor 

(oare)cu sistem de 
suspensie 

pneumatica sau un 
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de suspensie pentru 
axele motoare 

I. Vehicule cu doua axe   
     1. Masa de cel puţin 12 tone, dar nu mai mică de 13 tone 0 159 
     2. Masa de cel puţin 13 tone, dar nu mai mică de 14 tone 159 442 
     3. Masa de cel puţin 14 tone, dar nu mai mică de 15 tone 442 621 
     4. Masa de cel puţin 15 tone, dar nu mai mică de 18 tone 621 1407 
     5. Masa de cel puţin 18 t 1407 1407 
II. Vehicule cu trei axe    
     1. Masa de cel puţin 15 tone, dar nu mai mică de 17 tone 159 277 
     2. Masa de cel puţin 17 tone, dar nu mai mică de 19 tone 277 570 
     3. Masa de cel puţin 19 tone, dar nu mai mică de 21 tone 570 740 
     4. Masa de cel puţin  21 tone, dar nu mai mică de 23 tone 740 1141 
     5. Masa de cel puţin  23 tone, dar nu mai mică de 25 tone 1141 1772 
     6. Masa de cel puţin  25 tone,dar nu mai mică de 26 tone 1141 1772 
     7. Masa de cel puţin 26 tone. 1141 1772 
III. Vehicule cu patru axe    
     1. Masa de cel puţin 23 tone, dar nu mai mică de 25 tone 740 749 
     2. Masa de cel puţin 25 tone, dar nu mai mică de 27 tone 749 1172 
     3. Masa de cel puţin 27 tone, dar nu mai mică de 29 tone 1172 1859 
     4. Masa de cel puţin 29 tone, dar nu mai mică de 31 tone 1859 2759 
     5. Masa de cel puţin 31 tone, dar nu mai mică de 32 tone 1859 2759 

      6. Masa de cel puţin 32 tone 1859 2759 
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ă Art.470 alin.(6)  Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau 
tren rutier) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală 
de transport marfa cu masă totală maximă autorizată egală sau mai mare 

de 12 tone: 
 

Numărul axelor şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

NIVELURILE prevazute Legea nr.227/2015 – Codul Fiscal, 
modificată 

Impozitul în lei pe 2023 
Ax(e) motor(oare)cu 
sistem de suspensie 
pneumatica sau un 

echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de suspensie pentru 
axele motoare 

I. Vehicule cu 2+1 axe:   
      1. Masa de cel puţin 12 tone, dar nu mai mică de 14 tone 0 0 
      2  Masa de cel puţin 14 tone, dar nu mai mică de 16 tone 0 0 
      3. Masa de cel puţin 16 tone, dar nu mai mică de 18 tone 0 71 
      4. Masa de cel puţin 18 tone, dar nu mai mică de 20 tone 71 165 
      5. Masa de cel puţin 20 tone, dar nu mai mică de 22 tone 165 385 
      6. Masa de cel puţin 22 tone, dar nu mai mică de 23 tone 385 498 
      7. Masa de cel puţin 23 tone, dar nu mai mică de 25 tone 498 900 
      8. Masa de cel puţin 25 tone, dar nu mai mică de 28 tone 900 1576 
      9. Masa de cel puţin 28 tone 900 1576 
II. Vehicule cu 2+2 axe:   
      1. Masa de cel puţin 23 tone, dar nu mai mică de 25 tone 154 359 
      2  Masa de cel puţin 25 tone, dar nu mai mică de 26 tone 359 591 
      3. Masa de cel puţin 26 tone, dar nu mai mică de 28 tone 591 867 
      4. Masa de cel puţin 28 tone, dar nu mai mică de 29 tone 867 1049 
      5. Masa de cel puţin 29 tone, dar nu mai mică de 31 tone 1049 1720 
      6. Masa de cel puţin 31 tone, dar nu mai mică de 33 tone 1720 2388 
      7. Masa de cel puţin 33 tone, dar nu mai mică de 36 tone 2388 3626 
      8. Masa de cel puţin 36 tone, dar nu mai mică de 38 tone 2388 3626 
      9. Masa de cel puţin 38 tone 2388 3626 
III. Vehicule cu 2+3 axe:   
       1. Masa de cel puţin 36 tone, dar nu mai mică de 38 tone 1901 2646 
       2. Masa de cel puţin 38 tone, dar nu mai mică de 40 tone 2646 3595 
       3. Masa de cel puţin 38 tone 2646 3595 
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IV. Vehicule cu 3+2 axe :   
       1. Masa de cel puţin 36 tone, dar nu mai mică de 38 tone 1679 2332 
       2. Masa de cel puţin 38 tone, dar nu mai mică de 40 tone 2332 3226 
       3. Masa de cel puţin 40 tone, dar nu mai mică de 44 tone 3226 4772 
       4. Masa de cel puţin 44 tone 3226 4772 
V. Vehicule cu 3+3 axe :   
       1. Masa de cel puţin 36 tone, dar nu mai mică de 38 tone 954 1155 
       2. Masa de cel puţin 38 tone, dar nu mai mică de 40 tone 1155 1727 
       3. Masa de cel puţin 40 tone, dar nu mai mică de 44 tone 1727 2747 
       4. Masa de cel puţin 44 tone 1727 2747 
   
Art.470  alin.(7)                                                            Remorci, semiremorci sau  rulote:  

 
Masa totală maxima autorizată 

Nivelurile prevăzute în Legea nr.227/2015-Codul Fiscal 
Impozitul, în lei 

                     a) Până la 1 tonă inclusiv    11 
                     b) Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone 40 
                     c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone  61 
                     d) Peste 5 tone 76 

  
     

 
 

 
 

 
                    

CAPITOLUL IV 
Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor 

Art.474 alin.(1) 
 

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în  
mediul rural este egală cu 50% din taxa din tabel; 

Nivelurile prevăzute în Legea nr.227/2015-Codul Fiscal 

Suprafaţa pentru care se obtine certificatul de urbanism Taxa, în lei 
 NIVELURILE prevăzute in Legea 

nr.227/2015-CodulFiscal 
Valori stabilite prin 

HCL 
pe anul 2023 

            a) până la 150 m² inclusiv 5 – 6 8 
            b) între 151 şi 250 m² inclusiv 6 – 7 8 
            c) între 251 şi 500 m² inclusiv 7 – 9 8 
            d) între 501 şi 750 m² inclusiv 9 – 12 8 
            e) între 751 şi 1.000 m² inclusiv 12 – 14 8 
            f) peste 1.000 m² 15+0,01 lei/mp pentru fiecare mp 

care depăşeşte 1000 mp 
8 + 0,01 lei/mp 

pentru fiecare mp 
care depăşeşte  

1.000 mp 
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Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau autorizaţie de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea 
certificatului sau autorizaţiei iniţiale; 
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire anexă  este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a 

lucrărilor de construcţii 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii dfecât cele menţionate mai sus este egală cu 1% din valoarea autorizată 

a lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei, 

stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri. În cazul desfiinţării parţiale a unei construcţii, taxa pentru eliberarea autorizaţiei se modifică 
astfel încât să reflecte porţiunea din construcţie care urmează a fi demolată. 

Taxa pentru emiterea autorizaţiei de construire se va stabili pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie aplicându-se următoarele reguli: 
a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicită autorizaţia şi se plăteşte înainte de 

emiterea acesteia, la depunerea documentaţiei, după cum urmează: 
 a.1) în cazul unei autorizaţii de construire emise pentru o persoană fizică, pentru realizarea construcţiilor noi de locuinţe şi anexele aferente 
acestora, valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art.457 din 
Codul Fiscal şi valorilor stabilite prin prezenta hotărâre. 
 a.2) în cazul unei autorizaţii de construire emise pentru o persoană fizică pentru realizarea de construcţii altele decât cele menţionate la 
punctul a.1) şi pentru persoanele juridice, pentru realizarea oricăror tipuri de lucrări de construire, solicitantul va prezenta „Devizul General”, 
întocmit conform actelor normative în vigoare. Valoarea reală a lucrărilor de construcţii şi instalaţii se va determina luându-se în calcul 
cheltuielile prevăzute la capitolul „Cheltuieli pentru investiţia de bază”, subcapitolul „Construcţii şi instalaţii”. 
b)  în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia 
respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul 
urbanism; 
c)  până în cea de-a 15-a zi inclusiv de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul 
urbanism va stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie; 
d)  până în ce-a de-a 15-a zi inclusiv de la data la care compartimentul urbanism a emis valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice 
sumă suplimentară datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice sumă care trebuie rambursată de autoritatea administraţiei 
publice locale. 
a.3) taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare totală sau parţială a unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă  
stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate. 
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  Valori prevăzute în Legea nr.227/2015 
–Codul Fiscal 

Valori stabilite prin 
HCL 

pentru 2023 
Art.474 alin. (10) 
 
 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau  
excavări necesare lucrărilor de cercetare şi prospectare a 
terenurilor  

 

0—15 lei pentru fiecare mp afectat 8,5 lei 

Art.474 alin.(12) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrări 
de organizare de şantier neincluse în altă autorizaţie de 
construire, 

3% din valoarea autorizată 3% 

 
Art. 474 alin.(14) 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire   
pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere,  
situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi  
pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj,  
a firmelor şi reclamelor  

0—8 lei pentru fiecare mp de 
suprafaţă ocupată de construcţie 

8,5 lei 

 
Art. 474 alin.(15) 
 
 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările  
de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă,  
canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie  
şi televiziune prin cablu  

0—13 lei pentru fiecare racord 20 lei 

 
Art.474 alin.(4)  
 
 

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de  
catre comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului,  
de către primari sau de  structurile de specialitate din  
cadrul consiliului judeţean 

0—15 lei 16 lei 

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

0—9 lei 9,5 lei 

Art.475 alin.(2) Taxă eliberare atestat de producător, respectiv carnet de 
comercializare a produselor din sectorul agricol 

0-80 lei 30 lei  
Viză semestrială 

 -10 lei  
 Art.475 alin.(3) Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561-

Restaurante, 563 – baruri şi alte activităţi de servire a 
băuturilor şi 932 alte activităţi recreative şi distractive potrivit 
CAEN  

0 - 4000 lei pentru o suprafaţă de 
până la 500 mp inclusiv 

8 lei/mp/an 
 

Între 4.000 şi 8.000 lei pt.o 
suprafaţă mai mare de 500 mp 

16 lei/mp/an 
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Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate 
Art.  477 alin. (5)  - Taxă pentru serviciile de reclamă și publicítate   3% 
Art.478 Taxă pentru afișaj în scop de reclamă și 
publicitate 

 

a) in cazul unui afisaj situat în locul in care persoana deruleaza o activitate 
economica 

35 lei 37 lei 

b) in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si 
publicitate 

25  lei 26 

 

CAPITOLUL VI 
IMPOZITUL  PE  SPECTACOLE 

Art. 481 alin.(2) 
Se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor 
de intrare şi a abonamentelor    

Cota de impozit prevăzută în Legea 
nr.227/2015 –Codul Fiscal 

Cota de impozit 
stabilită prin HCL pe 

anul 2023 
a) în cazul spectacolelor de teatru,balet,operă,operetă, concert filarmonic, altă 
manifestare muzicală, spectacol de circ, competiţie sportivă 

0-2 % 2 % 

b)  în cazul oricărei manifestări artistice decât cele enumerate la litera a) 0—5 % 3 % 
 
                                            CAPITOLUL VII 

                                                                                        ALTE TAXE LOCALE  
- Lei -  

 Art.486 alin(1)-Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor 
publice 

16 lei 

  Art.486 alin(2) - Taxa zilnică pentru deţinerea sau utilizarea 
echipamentelor destinate în scopul obţinerii de venit care folosesc  
infrastructura publică locală, precum şi taxe pentru activităţile cu 
impact asupra mediului înconjurător 

16 lei 

 Art.486 alin(4) – Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă 525 lei 

 Art.486 alin(5) -  Taxa pentru eliberarea de: copii heliografice de pe planuri cadastrale 
sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale 

34 lei 
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 TAXE SPECIALE LOCALE:   

 Taxa anuală pentru vehicule lente 5 lei 

 Taxa de coşerit 30 lei 

 Taxa pentru vizarea unei schiţe de dezmembrare 30 lei 

 Taxa de salubrizare pe persoană/lună 
Taxa de salubrizare persoane fizice se achită pentru locuințele care nu sunt locuite, o 
persoană indiferent dacă persoana locuiește sau nu permanent în acea locuință.  
Persoanele fizice care locuiesc la aceeasi adresă la care funcționează unități comerciale 
sunt scutite de taxa de salubrizare cu condiția să aibă încheiat contractul de salubrizare 
pe societatea comercială și firma de salubrizare valabil pentru anul fiscal. 

10 lei/persoană/lună 

 Certificat privind evidenţa achitării obligaţiilor fiscale 10 lei 

 Legalizare înscrisuri conform art.17 din Legea 36/1995(r2); 5 lei/document 

 Taxă copii Xerox pagină simplă şi faţă verso 0,3 lei/ 0,5 lei 

 Taxă parcare autoturisme domeniul public, pe fiecare loc special 
amenajat 

 3 lei/zi, 30 lei/lună şi 100 lei/an 

 Taxe pentru utilizarea Căminelor Culturale din Comună  
 

 Pentru nuntă 500 lei 
 Pentru botez 250 lei 
 Pentru majorat 150 lei 
 Pentru seri de divertisment şi distractive 250 lei 
 Pentru alte activităţi culturale 100 lei  
 Garanţie pentru utilizarea căminele culturale pentru nunţi 500 lei 
 Garanţie pentru utilizarea căminele culturale pentru înmormântări 
sau alte activităţi 

500 lei 

 Taxă oficiere căsătorii înafara programului de lucru 200 lei 

  Taxă dezvoltare rețea gaz persoane fizice și juridice  600 lei persoane fizice 
    2500 lei persoane juridice 

 Taxă dezvoltare rețea apă persoane fizice și juridice 
Persoanele fizice și juridice care extind din sume proprii rețelele de gaz și/sau apă pe domeniul public, până 
la limita de proprietate, vor achita doar diferența între suma plătită pentru extindere (conform actelor 
doveditoare –factură, chitanță,deviz) și taxa stabilită prin hotărâre. 
Persoanele fizice care fac al doilea branșament la gaz și apă și au contribuit la rețeaua existentă făcută prin 
contribuția cetățenilor nu vor plăti taxa de dezvoltare.  

    300 lei persoane fizice 
      1500 lei persoane juridice 

 Taxa utilizare drumuri comunale de autovehicule de peste 7,5 to, /autovehicul 100 lei/zi,1000 lei/lună,2000lei/an 
 Taxă comerț ambulant pe domeniul public 4 lei/mp/zi 
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Taxă utilizare sală de sport 

200 lei/oră activități sportive pe 
echipe(fotbal,handbal,volei,baschet,tenis de 

câmp, tenis cu piciorul)  
  20 lei/oră/persoană în cazul activităților 
individuale sau pe perechi(tenis de masă, 
gimnastică de întreținere sau de recuperare) 

 Taxă pentru utilizare ”Terenuri de sport cu gazon sintetic” pentru Asociații și Cluburi 
sportive din comună cu caracter privat conform statutului si persoane fizice și asociații 
și cluburi sportive dinafara comunei Recea 

70  lei/oră ziua 
130  lei/oră cu nocturnă 

 

Taxă pentru utilizare ”Terenuri, baze sportive cu iarbă” pentru Asociații și Cluburi sportive 
din comună cu caracter privat conform statutului si persoane fizice și asociații și 
cluburi sportive dinafara comunei Recea 

Săsar I – meciuri+antrenament 
           300 lei/oră fără vestiar 
           450 lei/oră cu vestiar 
Săsar II – meciuri+antrenament 
           200 lei/oră fără vestiar 
           300 lei/oră cu vestiare 
 Recea – meciuri oficiale ( 2 ore) 
           500 lei/oră cu vestiar 
Lăpușel – meciuri+antrenament 
                200 lei/oră fără vestiar 
                300 lei/oră cu vestiar 

 

Taxă urgență eliberare certificat urbanism  

Pentru operațiuni notariale  
-300 lei pentru suprafață mai mică de 5000 mp  
-600 lei pentru suprafață mai mare de 5000 mp 

Pentru construcții  
-400 lei pentru suprafață mai mică de 5000 mp  
-800 lei pentru suprafață mai mare de 5000 mp 

 
 Taxe pentru eliberare sau preschimbare acte de identitate LEI 

1. Contravaloare Carte de Identitate  7 

2. Contravaloarea Carte Identitate Provizorie 1 

3. Taxă extrajudiciară de timbru 5 
 

 Taxa pentru furnizare date  

1 Înregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind 
furnizarea unor date din Registrul national de evidenta a persoanelor, 5 
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CAPITOLUL VIII 
Sanctiuni  

Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage răspunderea disciplinară contavenţională sau penală, potrivit 
dispoziţiilor legale  

Art.493 alin. (2) 
lit.a  

Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie 
considerate, potrivit legii, infracţiuni: 
- depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la srt.461 alin.(2),(6),(7), alin.10 
lit.c,alin.12 şi 13, art.466 alin,(2),(5),alin.(7) lit .c) alin.(9) şi (10), art.471 alin.(2), (4),(5) şi 
alin.(6), lit.b) şi c), art.474 alin.(7) lit.c), alin.(11), art.478 alin.(5) şi art.483 alin.(2)  

Art.493 alin. (2) 
lit.b  

-nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art.461 alin.(2),(6),(7),alin.(10)lit.c), alin.(12) 
şi(13),art.466 alin.(2),(5)şi alin.(7), lit.c) alin (9) şi (10), art.471 alin.(2),(4) şi (5) şi alin.(6) 
lit.b)şi c), art.474 alin.(7), lit.c), alin.(11), art.478 alin.(5) şi art.483 alin.(2)  

Art.493 alin. (3)  Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei iar cele de la alin.(2) lit.b) cu amenda de la 279 lei la 696 lei. 

Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor juridice  

Art.493 alin. (5)  (6) In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute la alin. (3) se majoreaza cu 300%,  
  Notă: În conformitate cu prevederile art.41 din OUG nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români  persoanele care îşi vor schimba Buletinul de 
Identitate sau Cartea de Identitate valabilă pe motivul renumerotării locuinţelor şi atribuirii nume de străzi în comună, persoanele cu handicap sau fără venituri şi persoanele victime ale calamităţilor 
naturale, incendii se scutesc de plata taxelor pentru eliberarea actelor de identitate. 
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