
 

 CONSILIUL LOCAL 

 COMUNA GIOSENI 

 

 

T A B L O U L 

cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după 

caz, de către Consiliul Local al Comunei GIOSENI 

în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

 

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

CAPITOLUL  I –  IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI 

Art. 457 alin. (1) COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022 

0,1 % 

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

 
 
 

Tipul clădirii 
 

VALORILE INDEXATE PENTRU ANUL 2022  CU RATA INFLATIEI CU  2,6 % 

Valoarea impozabilă 

Cu instalații de apă, canalizare, 
electrice și încălzire (condiții 

cumulative) 
Fără instalații de apă, canalizare, electricitate sau încălzire 

A. Clădiri 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 

 
1129 

 
677 

B. Clădiri cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din 
cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau din orice alte materiale 

nesupuse unui tratament termic și/sau chimic 

 
339 

 
226 

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 

 
226 

 
197 

D. Clădire-anexă cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din 
cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau din orice alte materiale 

nesupuse unui tratament termic și/sau chimic 

 
142 

 
84 

E. In 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 alin. A-D 

75% (din suma care s-ar aplica 
cladirii) 

 

75% (din suma care s-ar aplica cladirii) 
 

F. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi 
amplasate la subsol, demisol si/sau la mansarda, utilizate in alte 
scopuri decat cel de locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri 

prevazute la alin. A-D 

50% (din suma care s-ar aplica 
cladirii) 

 

50% (din suma care s-ar aplica cladirii) 
 

 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022 
 

Art. 458 alin. (1) 0.7% (cladiri nerezidentiale detinute de pers. fizice) 

Art. 460 alin. (1) 0.1% ( cladiri rezidentiale detinute de pers.juridice) 

Art. 460 alin. (2)     0,5% (cladiri nerezidentiale detinute de pers.juridice) 

Art. 462 alin. (2)     10% (acordare bonificatie pana la 31 martie a anului ) 

ANEXA PROIECT 
LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL 

NR.             DIN  



 

CAPITOLUL  II  -  IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN 

 
Art. 465 alin. (2)   Teren intravilan -Terenuri  curti  constructii                                                                                                              - lei/ha - 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022 
INDEXATE CU 2,6 % 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități 

0 I II III IV V 

x x x x 1129 x 

x x x x x x 

x x x x x x 

x x x x x x 

Art. 465 alin. (4)   Teren intravilan  -                                                                                                                                                                     lei/ha - 

Nr. 
crt. 

Zona 
 

Categoria 
de  folosință 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 INDEXATE CU 2,6 % 

A 

1 Teren arabil 30 

2 Pășune 23 

3 Fâneață 23 

4 Vie 51 

5 Livadă 58 

6 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră 30 

7 Teren cu ape 17 

8 Drumuri și căi ferate 0 

9 Neproductiv 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art. 465 alin. (7)  Extravilan                                                                                                                                                                 - lei/ha - 

Categoria de folosință NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 INDEXATE CU 2,6 % 

1 Teren cu construcții 34 

2 Teren arabil 56 

3 Pășune 31 

4 Fâneață 31 

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 63 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 63 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 

7 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1 18 

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

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

8.1 Teren cu amenajări piscicole 38 

9 Drumuri și căi ferate 0 

10 Teren neproductiv 0 

Art. 467 alin. (2) 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 
2022 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022 

0% - 10% 10% 

 
 

 
 
 
 

CAPITOLUL III  -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

Art. 470 alin. (2) 

Nr. 
crt. 

Mijloace de transport cu tracțiune mecanică 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 INDEXATE CU 3,8% 

Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta 

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

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea 
Cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv 

8 

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

9 

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

21 

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

81 

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

163 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 328 

7 Autobuze, autocare, microbuze 27 



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

32 

9 Tractoare înmatriculate 20 

II. Vehicule înregistrate 

 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 INDEXATE CU 2,6% 

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

1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 3 

1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 5 

2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidențiată 113 

 
 
 

* grupa de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta 

 
Art. 470 alin. (3) 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022 

50% 

  
         Art. 470 alin. (4) 

50% 

 

 
 

Art. 470 alin. (5) 

 
Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă 

NIVELURILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 PF+PJ 

INTERN SI EXTERN              Impozit calculat conf.Directivei 1999/62/CE- Curs euro J.U.E 4,9470 RON 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele 
recunoscute 

(lei) 

 
Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare 

                                                      (lei) 

I două axe 

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

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

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

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

 5 Masa de cel puțin 18 tone 599 1356 

II 3 axe 

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

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

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

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

 5 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1098 1707 

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

 7 Masa de cel puțin 26 tone 1098 1707 



III            4 axe 

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

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

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

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

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

 6 Masa de cel puțin 32 tone 1791 2657 

 
 

Art. 470 alin. (6)  

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă 

NIVELURILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 PF + PJ 

 

INTERN SI EXTERN              Impozit calculat conf.Directivei 1999/62/CE- Curs euro J.U.E 4,9470 RON  

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 puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0  

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

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

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

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

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

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

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

 9 Masa de cel puțin 28 tone 866 1519  

II 2 + 2 axe  

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

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

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

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

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

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

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

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

 9 Masa de cel puțin 38 tone 2301 3493  

III 2 + 3 axe  

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

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

 3 Masa de cel puțin 40 tone 2548 3463  

IV 3 + 2 axe  

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

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



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

 4 Masa de cel puțin 44 tone 3107 4596  

V 3 + 3 axe  

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

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

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

 4 Masa de cel puțin 44 tone 1662 2647  

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

 
Masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 INDEX.CU 2,6 % 

 

Impozit - lei -  

a. Până la 1 tonă, inclusiv 9  

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 38  

c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone   58  

d. Peste 5 tone 73  

    Art. 470 alin.(8)                                                                 Mijloace de transport pe apa  

1.Luntre, barci fara motor, folosite pentru pescuit si uz personal                                                                    24  

       2 . Barci cu motor, folosite pentru pescuit si uz personal     64  

3.Barci cu motor                   237 
 

 

Art. 472 alin. (2) 
COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022  

10%(acordare bonificatie pana la 31martie a anului)  

 

CAPITOLUL IV – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE  URBANISM, A AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE ȘI A ALTOR AVIZE ȘI AUTORIZAȚII 

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

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 INDEXATE CU 2,6 % 

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism - lei - 

a) până la 150 m² inclusiv 6 

b) între 151 și 250 m² inclusiv 6 

c) între 251 și 500 m² inclusiv 8 

d) între 501 și 750 m² inclusiv 13 

e) între 751 și 1.000 m² inclusiv 15 

f) peste 1.000 m² 14 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care depășește 1.000 m2 

Art. 474 alin. (2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zona rurala este egala cu 50% din taxa stabilita conform alin (1) 

Art. 474 alin. (3) Taxa pentru prelungirea unui certificatului de urbanism este egala cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale. 

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

16 

Art. 474 alin. (5) 
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire rezidentiala sau cladire anexa  este egala cu 0,5% din valoarea autorizata  a lucrarilor de constructii 

Art. 474 alin. (6) 
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie decat cele prevazute in alineatul mai sus mentionat al prezentului articol este egala  cu 1% din 

valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv valoarea instalatiilor aferente 

Art. 474 alin. (8) 
Taxa pentru prelungirea unei autorizatii de construire este egala cu 30 % din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale 



Art. 474 alin. (9) 
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala a  unei constructii este egala cu 0,1% din valoarea impozabila stabilita pentru determinarea impozitului pe 

cladiri, aferenta partii desfiintate 

Art. 474 alin. (10) 
Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări 

10 

Art. 474 alin. (12) 
Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de santier in vederea realizarii unei constructii , care nu sunt incluse in alta autorizatie de construire, 

este egala cu 3%  din valoarea autorizata a lucrarilor  de organizare de santier 

 

Art. 474 alin. (14) 
Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, 

cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame 
situate pe căile și în spațiile publice,pentru fiecare mp de suprafata 

ocupata de constructie 

8 

Art. 474 alin. (15) 
Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și 

branșamente 
13 

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

9 

Art.475 alin.(1) 
Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de functionare (I.F,I.I,PFA,SRL etc) 

22 

Art. 475 alin. (2) 
Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru 

eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 
46 

Art. 475 alin. (3) lit. a) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea 

activității de alimentație publică pentru o suprafață de până la 500 m2, 
inclusiv 

339 

  

  

Art. 475 alin. (3) lit. b) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea 
activității de alimentație publică pentru o suprafață mai mare de 500 m2 

1354 

 

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE 

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

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

3% 

Art. 478 alin. (2) 
Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 INDEXATE CU 2,6 % 

- lei/m2 sau fracțiune de m2 - 

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

34 



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

25 

CAPITOLUL VI - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE 

Art. 481 alin. (2) 
Impozitul pe spectacole 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

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 
competiție sportivă internă sau internațională 

 
2% 

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

CAPITOLUL VII – TAXE SPECIALE 

Art. 484 
Taxe speciale         - Nu este cazul 

CAPITOLUL VIII – ALTE TAXE LOCALE 

 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 

Art. 486 alin. (2) ➢Taxe pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obținerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localității 
unde acestea sunt utilizate, precum și taxe pentru activitățile cu impact asupra mediului înconjurător.   – NU este cazul. 

Art. 486 alin. (4) ➢ Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale 
administrativă. Taxa poate fi majorată prin hotărâre a consiliului local, 

fără ca majorarea să poată depăși 50% din această valoare*. 
564 

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

35 

 
 

CAPITOLUL  IX – SANCȚIUNI 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

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

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 INDEXATE CU 2,6 % 

- lei - 

 lit. a) se sancționează cu amendă 113 

 lit. b) se sancționează cu amendă 339 

(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 
evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la 

spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă. 

451 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 

(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%. ➢ ➢ ➢ 

➢ Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă 339 

➢ Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancționează cu amendă 1022 

➢ Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 
evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la 

spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă 
1354 

 



CAPITOLUL  X – TAXE SPECIALE                                        Anexa  A 

Art. 30 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ➢ Regulamentul pentru stabilirea domeniilor de activitate 
și condițiile în care se pot institui taxe speciale, modul de organizare și de funcționate 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. crt. 24), se face 

trimitere la aceasta. 

Art. 484 
Taxe speciale 

„(2) Domeniile în care consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după 
caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum și cuantumul acestora se 
stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare. 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 
- lei - 

Nr
. 

crt
. 

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

taxe speciale 

DENUMIRILE TAXELOR SPECIALE ȘI DOMENIILE DE 
ACTIVITATE ÎN CARE S-AU INSTITUIT ACESTEA 

1.  
Art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), 
alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din Legea … nr. 

101/2006, republicată 

Taxe speciale pentru servicii de salubrizare 
 

Se acorda reducere in proportie de 50% pentru plata taxei de 
salubrizare 

, gospodăriile persoanelor fizice cu un singur membru si 
gospodăriile persoanelor fizice locuite temporar. 

 

 
240 lei /an/gospodarie PF 

480 lei /an /agent economic (pentru fiecare punct de 
lucru)PJ 

2. A 
 

Art. 9 alin (1)Legea nr.544/2001 
Taxa  pentru recuperarea costurilor serviciilor de copiere a 

documentelor 

0,50/pag/A4-1 leu fata verso 
1,00/pag/A3-2 lei fata verso 

1,00/pag color-2,00 lei fata verso color 

 

CAPITOLUL  XI – ALTE TAXE LOCALE                         Anexa B 

  
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  PENTRU ANUL 2022 

-  lei - 

Art. 486 alin. (1) ➢  Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice și 
pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de 

arhitectură și arheologice și altele asemenea.*) 

 
15 

Art. 486 alin(2) 
Taxa pentu inregistrare vehicule pt.care nu exista obigativitatea inmatricularii. 

Placute inregistrare 

-  Taxa placuta scuter-  27 lei /buc. 
-  Taxa placuta tractor-  27 lei/buc. 
-  Taxa placuta caruta – 27 lei/buc. 

3.  
Art.6 alin (2) din Ordonanta Guvernului 

nr.99/2000 

Taxa pentru eliberarea acordului privind exercitare activitatii 
de 

comercializare în zone publice si ambulante 
16 

 
 

REDUCERILE ȘI SCUTIRILE ACORDATE DE CONSILIULUI LOCAL          Anexa C 

Nr
. 

crt
. 

Temeiurile juridice 

1.  ART.456 alin 2 lit.c 



2.  .ART.464 alin 2 lit.d 

3.   

4.  

5.  

6.  

NOTĂ: 1. Se cuprind numai reducerile și 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 situațiilor specifice la nivelul unității/subdiviziunii administrativ-

teritoriale. 
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