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Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ 
 

Astăzi, 21.03.2023, Comuna Ernei anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a 

procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea 

indexării nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care 

sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale precum și limitele amenzilor care 

se fac venit la bugetul local, aplicabile în anul fiscal 2024 în Comuna Ernei”. 

Proiectul are ca obiect indexarea nivelurilor taxelor și impozitelor locale cu rata inflației. 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:  

• textul complet al proiectului de hotărâre; 

• referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;  

• raportul de specialitate al Compartimentului de resort;  

Documentaţia poate fi consultată:  

• pe pagina de internet a instituţiei, la www.primariaernei.ro la secțiunea Informații publice → Proiecte 

de hotărâri cu caracter normative. 

• la sediul instituţiei: localitatea Ernei nr.439, comuna Ernei, județul Mureș, camera 4. 

• proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu 

publicul al instituţiei. 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus 

procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 31.03.2023, inclusiv:  

-ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: ernei@cjmures.ro  

-prin poştă, pe adresa: Primăria comunei Ernei, localitatea Ernei nr.439, comuna Ernei, județul 

Mureș, cod:547215; 

-la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa; localitatea Ernei nr.439, comuna Ernei, județul 

Mureș, zilnic între orele: 08:00-15:00, cu excepția zilei de vineri, când se pot depune până la ora 14:00.  

Materialele transmise vor purta mențiunea "Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării 

nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe 

baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale precum și limitele amenzilor care se fac venit la 

bugetul local, aplicabile în anul fiscal 2024 în Comuna Ernei”.    

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet 

a instituţiei, la linkul: https://primariaernei.ro/informatii-din-oficiu-asupra-proiectelor-de-acte-

administrative-cu-caracter-normativ/ 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public 

proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal 

constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 31.03.2023, inclusiv. 

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 

0265335206 interior 101, e-mail: ernei@cjmures.ro, persoană de contact: Bejan Kinga-Beáta, consilier.  

 

PRIMAR, 

Jánosi Ferenc 
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HOTĂRÂRE  (PROIECT Nr.25 din 17 martie 2023) 
privind aprobarea indexării nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită 

sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale precum și 

limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, aplicabile în anul fiscal 2024 în Comuna Ernei 

 

Consiliul Local al comunei Ernei, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru din data 

de __.__2023, 

Având în vedere referatul de aprobare nr.3072/17.03.2023 al primarului comunei Ernei, în 

calitate de inițiator, raportul de specialitate înregistrat sub nr.3071/17.03.2023 al Biroului financiar-

contabil, precum și rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr.____/__.__.2023, 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:  

-art.56, art.120 alin.(1), art.121 alin.(1) și art.139 alin.(2) din Constituția României, republicată, 

-art.4 și art.9 paragraful 3 din Cartea 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 ulterioare 

-art.1, art.2 alin.(1) lit.”h” și art.453-4952 din Titlul IX a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, 

cu 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.(1)-(3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare, 

-H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal, 

-art.344 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, 

-Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu 

modificările și completările ulterioare, 

ținând seama de necesităţile de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2024 

în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, 

luând în considerare unul din scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază dreptul să 

instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru 

finanțarea activităților stabilite în competența acestor autorități,  
în temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.c.), precum și cele ale 

art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTĂREȘTE 
 Art.1.Se aprobă indexarea nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită 

sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale, precum și 

limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, aplicabile în anul fiscal 2024, cu rata inflației de 

13,8%, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre 

 

Inițiator,                                                                                                                 Avizat pentru legalitate, 

PRIMAR                                                                                        SECRETAR GENERAL AL U.A.T. 

Ferenc Jánosi                                                                                                              Mihály Hochbauer  

 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ERNEI 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indexării nivelurilor impozitelor și taxelor locale care 

constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor 

speciale precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, aplicabile în anul fiscal 2024 

în Comuna Ernei 

 

 

Impozitele şi taxele locale constituie venituri ale bugetelor locale ale unităţilor administrativ 

teritoriale unde contribuabilii îşi au domiciliul, sediul sau punctul de lucru şi se stabilesc în baza 

prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. 

Resursele financiare constituite din impozite şi taxe locale se utilizează pentru cheltuielile 

publice a căror finanţare se asigură din bugetele locale. 

Proiectul de hotărâre inițiat cu privire la indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 

fiscal 2022, are la bază prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare, ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și 

completările ulterioare. 

Motivele care au determinat inițierea acestui proiect de hotărîre sunt următoarele: 

- Conform art.491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, anual, până la data de 30 aprilie, 

Consiliul local are obligația de a indexa impozitele și taxele locale care constau într-o 

anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor 

speciale precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local pentru anul fiscal 

următor ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-ul oficial 

al Ministerului Finanțelor Publice. 

- Rata inflației de 13,8% pentru anul 2022, conform comunicatului de presă nr. 13 din 

13.01.2023 al Institutului Național de Statistică și comunicat pe site-ul oficial al MFP, 

precum și al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 

Europene. 

Prin proiectul de hotărâre am propus indexarea impozitelor și taxelor locale care constau într-o 

anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale, precum 

și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local pentru anul fiscal 2024, cu 13,8%  față de nivelul 

stabilit pe anul 2023. 

Având în vedere cele relatate şi respectând prevederile legale în vigoare, propun Consiliului 

Local al Comunei Ernei aprobarea proiectului de hotărâre sub forma promovată. 

 

Primar, 

Jánosi Ferenc 
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Nr. 3071/17.03.2023 

 

       

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indexării nivelurilor impozitelor și taxelor locale care 

constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor 

speciale precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, aplicabile în anul fiscal 2024 

în Comuna Ernei 

 

 Impozitele şi taxele locale reprezintă una din resursele pe care se constituie bugetul local, de 

aceea fundamentarea lor este obligatoriu de stabilit în decursul anului, pentru anul fiscal următor.  

 Potrivit dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.b) coroborate cu cele ale alin.(4) lit.c.) din OUG 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul local stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, 

în condiţiile legii. 

  În materie fiscală, dispoziţiile Codului Fiscal - Legea nr.227/2015 prevalează asupra oricăror 

prevederi din alte acte normative, ele precizând foarte explicit impozitele şi taxele care se constituie în 

venituri ale bugetului local, urmând ca utilizarea acestora să aibă loc în condiţiile reglementărilor 

specific (Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ ).  

 Indexarea impozitelor și taxelor locale este reglementată de art.491 din Legea 227/2015 privind 

Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare : 

   “ Indexarea impozitelor şi taxelor locale 

    (1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau 

care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la 

data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, 

comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice. 

Potrivit art.491, alin.(1^1) ”Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sumele prevăzute în tabelul 

prevăzut la art. 470 alin. (5) şi (6) se indexează anual în funcţie de rata de schimb a monedei euro în 

vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an şi publicată în Jurnalul Uniunii Europene 

şi de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă 

pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro şi nivelurile minime, 

exprimate în euro, prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru 

utilizarea anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice 

şi Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.” 

    (2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în 

anul fiscal următor.” 

 Potrivit art.454 din Legea 227/2015 actualizată, impozitele și taxele locale sunt după cum 

urmează: 

    a) impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri; 

    b) impozitul pe teren şi taxa pe teren; 

    c) impozitul pe mijloacele de transport; 

    d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor; 

    e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate; 

http://www.primariaernei.ro/


    f) impozitul pe spectacole; 

    g) taxele speciale; 

    h) alte taxe locale. 

 Întrucât cuantumul taxelor speciale și al altor taxe locale nu sunt stabilite prin Codul fiscal, cu 

excepția taxei pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă și a taxei pentru eliberarea 

de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, ci prin hotărâre de 

consiliu local, acestea nu intră sub incidența indexării; nivelurile taxelor speciale și al altor taxe locale 

pe anul 2024 vor fi stabilite prin hotărârea anuală a consiliului local de stabilire a impozitelor și taxelor 

locale, în condițiile art.489 alin.(1) și (2) din Legea nr.227/2015 actualizată.  

 În ceea ce privește taxele judiciare de timbru și alte taxe de timbru prevăzute de lege, acestea nu 

intră în categoria impozitelor și taxelor locale, ci sunt venituri ale bugetului local , potrivit prevederilor 

art.494 alin.(10), lit.b) din Legea nr.227/2015 actualizată. Nivelul acestora se ajustează și se 

actualizează pentru a reflecta rata inflației în conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul 

Finanțelor  publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, potrivit art.494 

alin.(11) din Legea nr.227/2015 actualizată, respectiv prin hotărâre a Guvernului, la propunerea 

Ministerului Finanțelor Publice și a Ministerului Justiției, potrivit art.50 alin.(1) din O.U.G. nr.80/2013 

privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare . 

 Intră sub incidența indexării și amenzile care constituie venit la bugetul local, prevăzute la 

art.493 alin.(3) și (4) din Legea nr.227/2015 actualizată. 

 Hotărârea privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2024 trebuie să cuprindă: 

  a) stabilirea cuantumului impozitelor şi taxelor locale, când acestea sunt prevăzute în sumă fixă, 

în limitele prevăzute de Codul Fiscal ori de Hotărârea Guvernului prin care nivelurile impozitelor şi 

taxelor locale se indexează/actualizează în condiţiile art.491 din Codul Fiscal; 

  b) adoptarea taxelor speciale prevăzute la art.484 şi instituirea/stabilirea taxelor locale prevăzute 

la art.486 din Codul Fiscal;  

 c) stabilirea nivelului bonificaţiei de până la 10% conform prevederilor art.462 alin.2, art.467 

alin.2 şi art.472 alin.2 din Codul Fiscal.  

 d) majorarea impozitelor și taxelor locale de consiliile locale prevăzută la art. 489 alin. 2 din 

Codul Fiscal a impozitelor şi taxelor locale, cotele adiţionale stabilite nu pot fi mai mari de 50%  faţă 

de nivelurile maxime stabilite în prezentul cod.  

 e) procedurile de calcul şi plata taxelor prevăzute în Legea.227/2015 privind Codul Fiscal; 

 f) delimitarea zonelor atât în intravilan cât şi în extravilan sau menţinerea delimitării existente; 

 g) procedura de acordare a facilităţilor fiscale categoriilor de persoane fizice şi juridice 

prevăzute în Legea 227/2015- Codul Fiscal.  

Întrucât rata inflației pentru anul 2022, comunicată pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice pe 

baza comunicării de presă nr. 13 din 13.01.2023 a Institutului Național de Statistică, și utilizată pentru 

indexarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2024, este de 13,8%,  iar cel pentru anul 2021 

era de 5,1 % aplicabil pentru anul 2023,  prin prezentul proiect de hotărâre se propune indexarea 

impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024 cu 13,8% față de impozitele și taxele locale stabilite 

pentru anul fiscal 2023, prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei  Ernei  nr. 81/27.12.2022 . 

 Astfel, pentru anul 2024, impozitele și taxele locale care constau într-o anumită sumă în lei sau 

care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor prevăzute la art.493 

alin.(3) și (4) din Legea nr.227/2015 actualizată se indexează cu rata inflației de 13,8%. 

 Începând cu 01 ianuarie 2024 îşi încetează aplicabilitatea HCL nr. 81/27.12.2022 privind 

impozitele şi taxele locale pentru anul 2023. 

Precizăm faptul, că la sfârșitul anului, se va iniția un nou proiect de hotărâre, prin care se vor 

stabili impozitele și taxele locale pentru anul 2024, urmând că la stabilirea cuantumului acestora, să se 

țină cont de această indexare.  

 Având în vedere cele de mai  sus, în temeiul art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu cele ale alin.(4) 

lit.c.) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, propun Consiliului Local aprobarea 

proiectului de hotărâre privind impozitele şi taxele locale ce se vor aplica în anul 2024, conform anexei 



“Tabloul cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora 

precum şi amenzile” care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 

 

 

    Şef Birou financiar contabil,                                           Întocmit, 

         Berekméri Ibolya                                          Span Erika Erzsébet -  consilier  
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Anexa la proiectul de hotărâre nr.25/17.03.2023 

 

 

TABELUL 

Cuprinzând nivelurile impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei 

sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, 

care se indexează anual pe baza ratei inflației (13,8%), aplicabile în anul fiscal 2024 

 

CODUL FISCAL –TITLUL IX – IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE, LEGEA NR.227/2015 

 

CAPITOLUL I – IMPOZITUL PE CLĂDIRI ŞI TAXA PE CLĂDIRI 

(art. 455-462 din Legea nr. 227/2015) 

IMPOZITUL PE CLĂDIRI ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

(art. 457-459 din Legea nr. 227/2015) 

Art. 457 - Calculul impozitului pe clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice 

Alin. 1. Pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea  unei cote de 0,1%, 

asupra valorii impozabile a clădirii. 

Alin. 2. Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate a acesteia, exprimată în metri pătrați, cu 

valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2, din tabelul următor: 

Tipul clădirii 

Valoarea impozabilă 

- lei/m2 de suprafața construită desfășurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice 

Nivelurile aprobate pentru anul 2023 Nivelurile indexate pentru anul 2024 

 

Cu instalații de apă, 

canalizare, electrice și 

încălzire (condiții 

cumulative) 

Fara instalații de apă, 

canalizare, electrice și 

încălzire 

 

Cu instalații de apă, 

canalizare, electrice și 

încălzire (condiții 

cumulative) 

Fara instalații de apă, 

canalizare, electrice și 

încălzire 

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu 

pereți exteriori din cărămidă arsă 

sau din orice alte materiale rezultate în urma 

unui tratament termic și/sau chimic 

1187 712 1351 810 

 B. Clădire cu pereții exteriori din lemn, din 

piatră naturală, din cărămidă nearsă, 

din vălătuci sau din orice alte materiale 

nesupuse unui tratament termic și/sau chimic 

356 238 405 271 
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C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau 

cu pereți exteriori din cărămidă arsă 

sau din orice alte materiale rezultate în urma 

unui tratament termic și/sau chimic 

238 207 271 236 

D. Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, 

din piatră naturală, din cărămidă nearsă, 

din vălătuci sau din orice alte materiale 

nesupuse unui tratament termic și/sau chimic 

149 88 170 100 

E. În cazul contribuabilului care deține la 

aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, 

demisol și/sau la mansardă, utilizate ca locuință, 

în oricare dintre tipurile de clădiri 

prevăzute la lit. A - D 

75% din suma care s-ar 

aplica clădirii 

75% din suma care s-ar 

aplica clădirii 

75% din suma care s-ar 

aplica clădirii 

75% din suma care s-ar 

aplica clădirii 

F. În cazul contribuabilului care deține la 

aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, 

la demisol și/sau la mansardă, utilizate în alte 

scopuri decât cel de locuință, 

în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la 

lit. A - D 

50% din suma care s-ar 

aplica clădirii 

50% din suma care s-ar 

aplica clădirii 

50% din suma care s-ar 

aplica clădirii 

50% din suma care s-ar 

aplica clădirii 

 

 

CAPITOLUL II – IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN 

(art. 463-467 din Legea nr. 227/2015) 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN 

     Art.465  

Alin. 1. Impozitul/Taxa pe teren se stabilește luând în calcul suprafața terenului, rangul localității în care este amplasat terenul, zona și categoria de folosință a 

terenului.  

Alin. 2. În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte 

prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel: 

Zona în cadrul 

localităţii 

 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități 

- lei/ha 

Zona în cadrul 

localităţii 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități 

Nivelurile aprobate pentru anul 2023 Nivelurile indexate pentru anul 2024 

Rangul localității 0 I II III IV V Rangul localității 0 I II III IV V 

A     1054 844 A     1199 960 

B     1008 800 B     1147 910 
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C      588 C      669 

D     1008 806 D     1147 917 

        

 

Alin. 3. În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozit 

ul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest rezultat se 

înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (5). 

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

Nr. crt. Nivelurile aprobate pentru anul 2023 Nivelurile indexate pentru anul 2024 

Categoria de 

folosinţă 

 

Zona (lei/) 

 

Categoria de folosinţă  

 Zona (lei/) 

 

A B C D A B C D 

1. Teren arabil 33 25 23 18 Teren arabil 38 28 26 20 

2. Păşune 25 23 18 16 Păşune 28 26 20 18 

3. Fâneaţă 25 23 18 16 Fâneaţă 28 26 20 18 

4. Livadă 63 55 41 23 Livadă 72 63 47 26 

5. Vie 55 41 33 33 Vie 63 47 38 38 

6. Pădure sau alt teren 

cu vegetaţie 

forestieră 

33 25 23 18 

Pădure sau alt teren cu 

vegetaţie forestieră 
38 28 26 20 

7. Teren cu ape 18 16 8 0 Teren cu ape 20 18 9 0 

8. Drumuri şi căi 

ferate 
X 0 0 0 

Drumuri şi căi ferate 
X 0 0 0 

9. Teren neproductiv X 0 0 0 Teren neproductiv X 0 0 0 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN 

     Art.465  

Alin. 7. În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma 

corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulțită cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6): 

Nivelurile aprobate pentru anul 2023 

-lei /ha- 

Nivelurile indexate pentru anul 2024 

-lei /ha- 

 

Nr. crt. Categoria de folosinţă Impozit Categoria de folosinţă Impozit 

1. Teren cu construcţii 36 Teren cu construcţii 41 

2. Teren arabil 59 Teren arabil 67 
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3. Păşune 33 Păşune 38 

4. Fâneaţă 33 Fâneaţă 38 

5. Vie pe rod 66 Vie pe rod 75 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 Vie până la intrarea pe rod 0 

6. Livadă pe rod 67 Livadă pe rod 76 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 Livadă până la intrarea pe rod 0 

7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie 

forestieră, cu excepţia celui prevazut 

la nr. crt. 7.1 

19 

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu 

excepţia celui prevazut la nr. crt. 7.1 
22 

7.1 Pădure, în vârstă de pănă la 20 de 

ani şi pădure cu rol de protective 
0 

Pădure, în vârstă de pănă la 20 de ani şi pădure 

cu rol de protective 0 

8. Teren cu apă 6 Teren cu apă 7 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 40 Teren cu amenajări piscicole 46 

9. Drumuri şi căi ferate 0 Drumuri şi căi ferate 0 

10 Teren neproductiv 0 Teren neproductiv 0 

 

CAPITOLUL III – IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

(art. 468-472) din Legea nr. 227/2015 

    Art. 470  

Alin. 1. Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcție de tipul mijlocului de transport, conform celor prevăzute în prezentul capitol. 

Alin. 2. În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia, prin 

înmulțirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:  

 

Mijloace de transport cu tracțiune mecanică Lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta 

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

 Nivelurile aprobate pentru 

anul 2023 

Nivelurile indexate pentru 

anul 2024 

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 

cm3, inclusiv 
9 

10 

Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3 11 13 

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 inclusiv 22 25 

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 inclusiv 85 97 

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3 inclusiv 171 195 

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 345 393 

Autobuze, autocare, microbuze 28 32 

Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, 

inclusiv 
35 

40 
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Tractoare înmatriculate 22 25 

*Se includ şi utovehiculele de până la 12 tone inclusiv, destinate prin constituţie atât transportului de persoane cât şi de bunuri, automobile mixte, 

autospecializate. 

II. Vehicule înregistrate 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică lei/200 cm3 lei/200 cm3 

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 4 5 

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 6 7 

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată 178 lei\an 203 lei\an 

    Art. 470  

Alin. 7. În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinație de autovehicule prevăzută la alin. (6), impozitul pe 

mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

Masa totală maximă autorizată Nivelurile aprobate pentru anul 2023 

 Impozit (lei/an) 

Nivelurile indexate pentru anul 2024 

 Impozit (lei/an) 

a. Până la 1 tonă inclusiv 9 10 

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 40 46 

c. Peste 3 tone ,dar nu mai mult de 5 tone 61 69 

d. Peste 5 tone 77 88 

    Art. 470 

Alin. 8. În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

Mijlocul de transport pe apă 
Nivelurile aprobate pentru anul 2023 

 Impozit - lei/an - 

Nivelurile indexate pentru anul 2024 

Impozit - lei/an - 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal 25 28 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 67 76 

3. Bărci cu motor 249 283 

4. Nave de sport și agrement 593 675 

5. Scutere de apă 249 283 

6. Remorchere și împingătoare: x X 

a) până la 500 CP, inclusiv 662 753 

b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv 1078 1227 

c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv 1658 1887 

d) peste 4000 CP 2654 3020 
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7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta 214 244 

8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale: x X 

a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 214 244 

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de tone, 

inclusiv 
332 378 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 582 662 

 

CAPITOLUL IV – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI AUTORIZAŢIILOR 

(art. 473-476 din Legea nr. 227/2015) 

    Art.474 Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a altor avize şi autorizaţii 

Denumire taxă și temei legal Nivelurile aprobate pentru anul 2023 

-Lei - 

Nivelurile indexate pentru anul 2024 

- Lei - 

Alin. 1.Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism (art. 474, alin.1și 2) stabilită conform suprafeței pentru care se obţine certificatul de urbanism: 

Alin. 2. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din taxa stabilită conform alin. (1). 

a. Până la 150 m², inclusiv 7 8 

b. Între 151 si 250 m², inclusiv 8 9 

c. Între 251 si 500 m² , inclusiv 11 13 

d. Între 501 si 750 m² , inclusiv 14 16 

e. Între 751 si 1.000 m² , inclusiv 16 18 

f. Peste 1.000 m² 

 

(16+ 0,01) x 50%  lei/m² pentru fiecare 

m² care depăşeşte 1.000 m² 

 

Alin. 4. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către 

comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, de către primari sau de 

structurile de specialitate din cadrul consiliului județean  

18 

20 

Alin. 10. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări 

necesară studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de 

carieră, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi altor 

exploatări. 

6 

7 

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.  

8 

9 

Alin. 15. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de 

racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, 

termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu.  

12 

14 
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Alin. 16. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală 

şi adresă.  

9 
10 

    Art.475 Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi 

Denumire taxă și temei legal Nivelurile aprobate pentru anul 2023 

- Lei – 

Nivelurile indexate pentru anul 2024 

- Lei - 

Alin. 1.Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare.  24 27 

Alin. 2.Taxa pentru eliberarea atestatului de producător. 35 40 

Alin. 2.Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a 

produselor din sectorul agricol. 

35 
40 

Taxa viză atestat de producător 0 0 

Alin. 3. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind 

desfăşurarea unei activitaţi economice; (unităţi de alimentaţie publică): 

persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN: 

561 – Restaurante 

563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 

932 -Alte activităţi recreative şi distractive. 

(art. 475, alin.3) 

Mai mică de 10 mp, 142 lei 

Între 10-25 mp,  250 lei 

Între 26-50 mp, 370 lei 

Între 51-100 mp, 556 lei 

Între 101-200 mp, 926 lei 

Între 201-500 mp, 1069 lei 

Peste 500 mp, 2372 lei 

Mai mică de 10 mp, 162 lei 

Între 10-25 mp,  285 lei 

Între 26-50 mp, 421 lei 

Între 51-100 mp, 633 lei 

Între 101-200 mp, 1054 lei 

Între 201-500 mp, 1217 lei 
Peste 500 mp, 2699 lei 

 

Alin. 3. Taxa pentru emiterea avizelor de funcţionare 

provizorii/sezoniere (pe perioadă determinată) inclusiv pentru 

activitatea Cod CAEN: 932 -Alte activităţi recreative şi distractive. 

Se calculează proportional cu numărul 

lunilor de funcționare dintr-un an din 

taxa pentru emiterea/ vizarea anuală , 

minim 59 lei 

Se calculează proportional cu numărul 

lunilor de funcționare dintr-un an din taxa 

pentru emiterea/ vizarea anuală , minim 67 

lei 

Alin. 3 Taxa pentru emiterea avizelor de funcţionare pentru structuri de 

vânzare (unităţi comerciale şi/sau prestatoare de servicii), precum şi 

viza anuală a acestora. 

 

59 lei 

 

 

67 lei 

 

 

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE 

 

    Art.478 - Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 

Denumire taxă și temei legal 

 

Nivelurile aprobate pentru anul 2023 

 

Nivelurile indexate pentru anul 2024 

 

- lei/m² sau fracţiune de m² 

Alin. 2. Lit. a). Taxa pentru afişaj în scop de 

reclamă şi publicitate în cazul unui afişaj situat 

în locul în care persoana derulează o activitate 

economică. 

37 lei/mp    42 lei/mp 

Alin. 2. Lit. b).Taxa pentru afişaj în scop de 

reclamă şi publicitate în cazul oricărui alt panou, 

27 lei/mp    31 lei/mp 



8 
 

afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi 

publicitate. 

        

CAPITOLUL VI - TAXE SPECIALE 

(art. 484-485) din Legea nr. 227/2015 

Denumirea taxei și temei legal Nivelurile aprobate pentru anul 2023 

 

Nivelurile indexate pentru anul 2024 

 

1.Taxa utilizatori casnici din mediul rural se 

stabilește astfel: 

      - 7,40 lei/persoană/lună - 8,42 lei/persoană/lună 

2. Taxă utilizatori non-casnici pentru 

gestionarea deșeurilor reziduale, inclusive a 

reziduurilor menajere și al altor deșeuri 

colectate separate decât cele de hârtie, metal, 

plastic și sticlă se stabilește astfel: 

      - 495,22 lei/mc - 563,56 lei/mc 

21. Taxă utilizatori non-casnici pentru 

gestionarea deșeurilor de hârtie, metal, plastic și 

sticlă colectate separatse stabilește astfel: 

      - 678,56 lei/mc - 772,20 lei/mc 

3.Taxa pentru folosirea pășunilor și izlazurilor 

comunale: 

 

- Ovine,caprine până la 6 luni- 4 lei/ 

buc./lună, 

 

- Ovine , caprine peste 6 luni – 5 

lei/buc./lună, 

 

- Bovine , cabaline până la 6 luni – 13 

lei/buc./lună, 

- Bovine ,cabaline peste 6 luni – 25 

lei/buc./lună, 

 

- Taxă pășunat -168 lei/ha. 

- Ovine,caprine până la 6 luni- 5 lei/ buc./lună, 

 

 

- Ovine , caprine peste 6 luni – 6 lei/buc./lună, 

 

 

- Bovine , cabaline până la 6 luni – 15 

lei/buc./lună, 

- Bovine ,cabaline peste 6 luni – 28 lei/buc./lună, 

 

 

- Taxă pășunat -191 lei/ha. 

4.Taxă racordare rețea apă comunală - 58 lei - 66 lei 

5.Taxa viză pentru documentația de întăbulare - 17 lei - 19 lei 

6.Taxa pentru eliberarea procesului-verbal de 

evidențiere 

- 35 lei - 40 lei 

7.Taxa specială pentru eliberarea în regim de 

urgență a certificatelor de atestare fiscală 

- Pers. Fiz. 6 lei 

- Pers. Jur. 11 lei 

- Pers. Fiz. 7 lei 

- Pers. Jur. 13 lei 
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8.Cheltuieli cu comunicarea actelor de 

executare silită prin poștă 

- 10 - 11 

9.Taxa privind servicii de copiat, multiplicat 

acte necesare populației 

      Format A4 - 0,50 lei /pagină, - Format A3 – 

0,70 lei /pagină 

      Format A4 - 0,60 lei /pagină, - Format A3 – 0,80 lei 

/pagină 

 

CAPITOLUL VII – ALTE TAXE LOCALE 

(art. 486-487) din Legea nr. 227/2015 

    Taxe locale stabilite conform ART. 486 – alin. (1)-(3)din Lg.227/2015 cu modificările și completările ulterioare. 

Denumirea taxei și temei legal Nivelurile aprobate pentru anul 2023 

 

Nivelurile indexate pentru anul 2024 

1.Taxa pentru vânzări de produse sau prestări de servicii diverse 5 lei/mp/zi 6 lei/mp/zi 

2.Taxa pentru depozitare diverse materiale 3 lei/mp/zi 3 lei/mp/zi 

3.Taxa pentru confecționarea de produse 3 lei/mp/zi 3 lei/mp/zi 

4.Taxa pentru ocuparea temporară a locurilor publice în alte scopuri 

decât pentru vânzarea de produse, prestări servicii diverse, depozitare 

de material, confectionare produse 

3 lei/mp/zi 3 lei/mp/zi 

5.Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă 

(art. 486, alin.4) 

593 675  

6.Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale 

sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale (art.486, 

alin. 5) 

37 42  

 

CAPITOLUL VIII – SANCȚIUNI 

(art. 493) din Legea nr. 227/2015 

Limitele amenzilor în cazul persoanelor fizice Nivelurile aprobate pentru anul 2023 Nivelurile indexate pentru anul 2024 

Art 493 alin. 3 

- Contravenția prevăzută la alin. 2 lit. a) – depunerea peste termen a 

declarațiilor de impunere a clădirilor, taxe mijloace de transport, 

terenuri – se  sancționează cu amendă de la 70 de lei la 279 de lei, 

- iar cele de la lit. b) - nedepunerea declarațiilor de impunere a 

clădirilor, mijloacelor de transport, terenuri - se  sancționează cu 

amendă de la 279 de lei la 696 de lei 

Art 493 alin. 4 

 

83-331 lei 

 

 

 

331-825 lei 

 

 

 

 

 94-377 lei 

 

 

 

377-939 lei 
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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 de la 325 de lei la 1,578 de lei. 

385-1874 lei 438-2133 lei 

Limitele amenzilor în cazul persoanelor juridice Nivelurile aprobate pentru anul 2023 Nivelurile indexate pentru anul 2024 

Art 493 alin. 3 şi 5 

- Contravenția prevăzută la alin. 2 lit. a) – depunerea peste termen a 

declarațiilor de impunere a clădirilor, taxe mijloace de transport, 

terenuri – se  sancționează cu amendă de la 210 de lei la 837 de 

lei, 

- iar cele de la lit. b) - nedepunerea declarațiilor de impunere a 

clădirilor, mijloacelor de transport, terenuri - se  sancționează cu 

amendă de la 837 de lei la 2.088 de lei 

 

Art 493 alin. 4 şi 5 

- Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, 

vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a 

biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se 

sancţionează cu amendă de la 975 de lei la 4734 de lei. 

 

 

249-993 lei 

 

 

 

993-2477 lei 

 

 

 

1156-5617 lei 

 

283-1130 lei 

 

 

 

1130-2819 

 

 

 

1316-6392 

Limitele amenzilor în caz de necomunicare informații Nivelurile aprobate pentru anul 2023 Nivelurile indexate pentru anul 2024 

Art. 493 alin.4(1)  

Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor prevăzute 

la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data 

primirii solicitării constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 

la 500 la 2.500 lei. 

 

 

593-2968 lei 

 

 

675-3378 
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