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VALORILE CUPRINZÂND IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE, IMPOZITELE, TAXELE LOCALE
ȘI ALTE TAXE SIMILARE APLICABILE ÎN ANUL 2022
Valori cladiri rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, indexate, care se vor aplica în anul 2022.
Art. 457 din Codul Fiscal
Valoare aplicabilă în anul 2022
Valoare aplicabilă în anul 2021
- lei/m2 Tipul cladirii

- lei/m2 Valoarea cuprinde indexarea anuală,
prevăzută de art. 491(1), respectiv rata
inflației de 2,6%

Fara instalatii de apa, canalizare,
electrice sau incalzire
A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori
din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in
urma unui tratament termic si/sau chimic
B. Cladire cu peretii exteriori din lemn, din piatra naturala,

658

658 x 2,6% = 675,11
675,11
219 x 2,6% = 224,69

1

din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale
nesupuse unui tratament termic si/sau chimic
C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti
exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale
rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic
D. Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn, din piatra
naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte
materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic
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 lit. A-D
F. In 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

219

192

82

224,69
192 x 2,6% = 196,99
196,99
82 x 2,6 % = 84,13
84,13

75% din suma care s-ar aplica
cladirii

75% din suma care s-ar aplica
cladirii

50% din suma care s-ar aplica
cladirii

50% din suma care s-ar aplica
cladirii

Valori cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activitati din
domeniul agricol, indexate, care se vor aplica în anul 2022

Tipul cladirii

Valoare aplicabilă în anul
Valoare aplicabilă în anul 2022
2021 pentru clădirile
pentru clădirile nerezidențiale aflate
nerezidențiale aflate în
în proprietatea persoanelor fizice,
proprietatea persoanelor utilizate pentru activități în domeniul
fizice, utilizate pentru
agricol
activități în domeniul agricol
- lei/m 2 Valoarea cuprinde indexarea anuală,
- lei/m 2 -
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prevăzută de art. 491(1), respectiv rata
inflației de 2,6%

Fara instalatii de apa,
canalizare, electrice sau
incalzire
A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu
pereti exteriori din caramida arsa sau din orice
658
alte materiale rezultate in urma unui tratament
termic si/sau chimic
B. Cladire cu peretii exteriori din lemn, din
piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci
219
sau din orice alte materiale nesupuse unui
tratament termic si/sau chimic
C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau
cu pereti exteriori din caramida arsa sau din
192
orice alte materiale rezultate in urma unui
tratament termic si/sau chimic
D. Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn,
82
din piatra naturala, din caramida nearsa, din
valatuci sau din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic si/sau chimic
E. In cazul contribuabilului care detine la
75% din suma care s-ar
aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol,
aplica cladirii
demisol si/sau la mansarda, utilizate ca locuinta,
in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la
lit. A-D
F. In cazul contribuabilului care detine la
50% din suma care s-ar
aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, la aplica cladirii

3

658 x 2,6% = 675,11
675,11

219x2,6% = 224,69
224,69

192 x 2,6% = 196,99
196,99

82 x 2,6% =
84,13

75% din suma care s-ar aplica cladirii

50% din suma care s-ar aplica cladirii

demisol si/sau la mansarda, utilizate in alte
scopuri decat cel de locuinta, in oricare dintre
tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localitati – lei/ha, teren intravilan, categoria teren cu construcții,
indexate care se vor aplica în anul 2022

Zona in cadrul
localitatii

Nivelurile impozitului/taxei, pe Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de
localitati – lei/ha, teren intravilan,
ranguri de localitati – lei/ha, teren
categoria
teren cu construcții, aplicabile în
intravilan, categoria teren cu
anul 2022
construcții, aplicabile în anul 2021
Nivelurile de mai jos cuprind indexarea
anuală, prevăzută de art. 491(1), respectiv
rata inflației de 2,6%
IV

V

IV

779x2,6% = 799,25

-

A

V

799,25

779

4

-

B

-

468x2,6% =

-

468

480,17

Nivelurile Impozitului/taxei pe teren amplasat în intravilan, alte categorii de folosință decât cea de terenuri
cu construcții – persoane fizice, indexate, care se vor aplica în anul 2022
Sumele de mai jos sunt aplicabile pentru
anul 2022
Sumele de mai jos cuprind indexarea
anuală, prevăzută de art. 491(1), respectiv
rata inflației de 2,6%

Sume aplicate în anul 2021

Nr.
Zona Categoria de folosinta
crt.

Rangul IV,
Zona A

Rangul V,
zona B

Rangul IV,
Zona A

Rangul V,
zona B

1

Teren arabil

31

23

31x2,6% = 31,81
31,81

23x2,6%=23,60
23,60

2

Pasune

23

21

23x2,6%= 23,60
23,60

21x2,6% =
21,55

3

Faneata

23

21

23x2,6%= 23,60

21x2,6% = 21,55

5

23,60
4

Vie

50

38

50x2,6%=51,30
51,30

38x2,6%=38,99
38,99

5

Livada

58

50

58x2,6%=59,51
59,51

50x2,6%=51,30
51,30

6

Padure sau alt teren cu
vegetatie forestiera

31

23

31x2,6% = 31,81
31,81

23x2,6%= 23,60
23,60

7

Teren cu ape

16

14

16x2,6%=
16,42

14x2,6%=14,36
14,36

8

Drumuri si cai ferate

0

0

0

0

9

Teren neproductiv

0

0

0

0

Nivelurile impozitelortaxelor pe terenuri aplasat în extravilan, persoane fizice/juridice, indexate, care se
aplică în anul 2022

Niveluri aplicabile în anul 2022
Nivel aplicat în anul 2021

Sumele de mai jos cuprind indexarea anuală,
prevăzută de art. 491(1), respectiv rata inflației de
2,6%

Nr.
Categoria de folosinta
crt.

6

1

Teren cu constructii

24x2,6%= 24,62
24

2

Teren arabil

24,62
53x2,6% = 54,38

53
3

Pasune

54,38
29x2,6% = 29,75

29
4

Faneata

29,75
22x2,6= 22,57

22
5

Vie pe rod, alta decat cea
prevazuta la nr. crt. 5.1

5.1 Vie pana la intrarea pe rod
6

Livada pe rod, alta decat
cea prevazuta la nr. crt. 6.1

53

22,57
53x2,6% = 54,38
54,38

0

0
53x2,6% = 54,38

53

54,38

6.1 Livada pana la intrarea pe
rod

0

0

7

15

15x2,6%= 15,39
15,39

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

0

0

8

3

3x2,6%= 3,09

Padure sau alt teren cu
vegetatie forestiera, cu
exceptia celui prevazut la
nr. crt. 7.1

Teren cu apa, altul decat cel

7

cu amenajari piscicole

3,09

8.1 Teren cu amenajari
piscicole

29

9

0

0

0

0

Drumuri si cai ferate

10 Teren neproductiv

29x2,6% = 29,75
29,75

Nivel impozit pe mijloacele de transport pentru persoanele fizice/juridice, indexat, care se aplică în anul
2022
Niveluri aplicabile în anul 2022
Niveluri aplicate în 2021
Sumele de mai jos cuprind indexarea anuală,
prevăzută de art. 491(1), respectiv rata inflației
de 2,6%
Nr. crt.

Mijloace de
Lei/200 cm3 sau
transport cu
fractiune din
tractiune mecanica aceasta

I. Vehicule inmatriculate (lei/200 cm3 sau
fractiune din aceasta)
1

Motociclete,
tricicluri,
cvadricicluri si
autoturisme cu
capacitatea
cilindrica de pana

9x2,6%= 9,23
9

9,23

8

la 1.600 cm3,
inclusiv

2

Motociclete,
tricicluri si
cvadricicluri cu
capacitatea
cilindrica de peste
1.600 cm3

3

Autoturisme cu
capacitatea
cilindrica intre
1.601 cm3 si 2.000
cm3 inclusiv

4

Autoturisme cu
capacitatea
cilindrica intre
2.001 cm3 si 2.600
cm3 inclusiv

5

Autoturisme cu
capacitatea
cilindrica intre
2.601 cm3 si 3.000
cm3 inclusiv

6

Autoturisme cu
capacitatea
cilindrica de peste

10x2,6%= 10,26
10

10,26

20

20x2,6% = 20,52
20,52

79

79x2,6% = 81,05
81,05

158

318

158x2,6%= 162,11
162,11

318x2,6%= 326,27
326,27

9

3.001 cm3
7

Autobuze, autocare,
microbuze

8

Alte vehicule cu
tractiune mecanica
cu masa totala
maxima autorizata
de pana la 12 tone,
inclusiv

9

Tractoare
inmatriculate

26

26x2,6%= 26,68
26,68
33x2,6%= 33,86

33

33,86

20

20x2,6%= 20,52
20,52

II. Vehicule inregistrate
lei/200 cm3

1

Vehicule cu
capacitate
cilindrica

1.1

Vehicule
inregistrate cu
capacitate
cilindrica < 4.800
cm3

4

4x2,6%= 4,10
4,10

1.2

Vehicule
inregistrate cu
capacitate
cilindrica > 4.800
cm3

7

7x2,6% = 7,18
7,18

10

2

Vehicule fara
capacitate
cilindrica
evidentiata

55

55x2,6%= 56,43
56,43

Art.470 (5) Nivelul impozitului asupra autovehiculelor de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12
tone, indexat care se aplică în anul 2022
Impozitul cuprinde indexarea în funcție de rata de schimb a monedei EURO, conform art. 491(1¹)
Niveluri impozit (in lei/an)aplicabil pentru anul
2022
Niveluri impozit anul 2021
cuprinde
:
indexarea
în
funcție de rata de schimb a
„Numarul
monedei EURO, conform art. 491(1¹)
de axe si
greutatea
Ax(e)
bruta
motor(oare) cu
Ax(e) motor(oare) cu
incarcata
able de
Alte sisteme de
able de suspensie
Alte sisteme de suspensie
maxima
suspensie
suspensie pentru pneumatica sau
pentru axele motoare
admisa
pneumatica sau axele motoare
echivalentele
echivalentele
recunoscute
recunoscute
I
doua axe
31 EURO
Masa de cel putin 12 tone, dar
1
0
0
156
X4,8740=151,09
mai mica de 13 tone
151,09
31 EURO
Masa de cel putin 13 tone, dar
86EUROX4,8740=
2
156
433
X4,8740=151,09
mai mica de 14 tone
419,16
151,09
Masa de cel putin 14 tone, dar
86 EURO X 4,8740=
121 EUROX 4,8740=
3
433
609
mai mica de 15 tone
419,16
589,75

11

II

4

Masa de cel putin 15 tone, dar
mai mica de 18 tone

609

1379

5

Masa de cel putin 18 tone

609

1379

156

272

272

558

558

725

725

1118

1118

1737

1118

1737

1118

1737

725

735

735

1147

1147

1822

274 EUROX 4,8740=
1335,48
274EUROX4,8740=
1335,48

3 axe
1
2
3
4
5
6
7

III

121 EUROX4,874 0=
589,75
121EUROX4,8740=
589,75

Masa de cel putin 15 tone, dar
mai mica de 17 tone
Masa de cel putin 17 tone, dar
mai mica de 19 tone
Masa de cel putin 19 tone, dar
mai mica de 21 tone
Masa de cel putin 21 tone, dar
mai mica de 23 tone
Masa de cel putin 23 tone, dar
mai mica de 25 tone
Masa de cel putin 25 tone, dar
mai mica de 26 tone
Masa de cel putin 26 tone

4 axe
Masa de cel putin 23 tone, dar
1
mai mica de 25 tone
Masa de cel putin 25 tone, dar
2
mai mica de 27 tone
Masa de cel putin 27 tone, dar
3
mai mica de 29 tone

12

31 EURO
X4,8740=151,09
151,09
54EUROX4,8740=
263,20
111 EUROX 4,8740=
541,01
144 EUROX4,8740=
701,86
222 EUROX 4,8740=
1082,03
222 EUROX 4,8740=
1081,53
222 EUROX 4,8740=
1081,53

111 EUROX4,8740=
541,01
144 EUROX 4,8740=
701,86
222 EUROX 4,8740=
1082,03
345 EUROX 4,8740=
1681,53
345 EUROX 4,8740=
1681,53
345 EUROX 4,8740=
1681,53

144 EUROX 4,8740=
701,86
146 EUROX 4,8740=
711,60
228 EURO X 4,8740=
1111,27

146 EURO X 4,8740=
711,60
228 EURO X 4,8740=
1111,27
362 EURO X 4,8740=
1764,39

54 EUROX 4,8740=
263,20

4
5
6

Masa de cel putin 29 tone, dar
mai mica de 31 tone
Masa de cel putin 31 tone, dar
mai mica de 32 tone
Masa de cel putin 32 tone

1822

2703

1822

2703

1822

2703

362 EURO X 4,8740=
1764,39
362 EURO X 4,8740=
1764,39
362 EURO X 4,8740=
1764,39

537 EURO X 4,8740 =
2617,34
537 EURO X 4,8740 =
2617,34
537 EURO X 4,8740 =
2617,34

art.470(6) Nivelul impozitului asupra unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulate sau tren rutier, de transport
marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, indexat, care se va aplica în anul 2022
Impozitul cuprinde indexarea în funcție de rata de schimb a monedei EURO, conform art. 491(1¹)
Niveluri impozit (in lei/an) care se vor aplica în
anul 2022
Niveluri aplicate în anul 2021
Sumele cuprind indexarea în funcție de rata de
schimb a monedei EURO, conform art. 491(1¹)
„Numarul de axe si greutatea bruta Ax(e)
motor(oare) cu
Ax(e) motor(oare) cu
incarcata maxima admisa
able de
Alte sisteme de
able de suspensie
Alte sisteme de suspensie
suspensie
suspensie pentru pneumatica sau
pentru axele motoare
pneumatica sau axele motoare
echivalentele
echivalentele
recunoscute
recunoscute
I
2+1 axe
Masa de cel putin 12 tone,
1
0
0
0
0
dar mai mica de 14 tone
Masa de cel putin 14 tone,
0
0
2
0
0
dar mai mica de 16 tone
3 Masa de cel putin 16 tone,
0
0
70
14 EURO X 4,8740 =

13

4
5
6
7
8
9
II

dar mai mica de 18 tone
Masa de cel putin 18 tone,
dar mai mica de 20 tone
Masa de cel putin 20 tone,
dar mai mica de 22 tone
Masa de cel putin 22 tone,
dar mai mica de 23 tone
Masa de cel putin 23 tone,
dar mai mica de 25 tone
Masa de cel putin 25 tone,
dar mai mica de 28 tone
Masa de cel putin 28 tone

2+2 axe
Masa de cel putin 23 tone,
1
dar mai mica de 25 tone
Masa de cel putin 25 tone,
2
dar mai mica de 26 tone
Masa de cel putin 26 tone,
3
dar mai mica de 28 tone
Masa de cel putin 28 tone,
4
dar mai mica de 29 tone
Masa de cel putin 29 tone,
5
dar mai mica de 31 tone
6

Masa de cel putin 31 tone,
dar mai mica de 33 tone

70

161

161

377

377

488

488

881

881

1545

881

1545

151

352

352

579

579

850

850

1027

1027

1686

1686

2340

14

14 EURO X 4,8740 =
68,24
32 EURO X 4,8740 =
155,97
75 EURO X 4,8740 =
365,55
97 EURO X 4,8740 =
472,78
175 EURO X 4,8740 =
852,95
175 EURO X 4,8740 =
852,95

68,24
32 EURO X 4,8740 =
155,97
75 EURO X 4,8740 =
365,55
97 EURO X 4,8740 =
472,78
175 EURO X 4,8740 =
852,95
307 EURO X 4,8740 =
1496,32
307 EURO X 4,8740 =
1496,32

30 EURO X 4,8740 =
146,22
70 EURO X 4,8740 =
341,18
115 EURO X 4,8740 =
560,51
169 EURO X 4,8740 =
823,71
204 EURO X 4,8740 =
994,30

70 EURO X 4,8740 =
341,18
115 EURO X 4,8740 =
560,51
169 EURO X 4,8740 =
823,71
204 EURO X 4,8740 =
994,30
335 EURO X 4,8740 =
1632,79

335 EURO X 4,8740 =
1632,79

465 EURO X 4,8740 =
2266,41

7
8
9
III

Masa de cel putin 33 tone,
dar mai mica de 36 tone
Masa de cel putin 36 tone,
dar mai mica de 38 tone
Masa de cel putin 38 tone

2+3 axe
Masa de cel putin 36 tone,
1
dar mai mica de 38 tone
Masa de cel putin 38 tone,
2
dar mai mica de 40 tone
3

Masa de cel putin 40 tone

2340

3553

2340

3553

2340

3553

1863

2592

2592

3522

2592

3522

3+2 axe
Masa de cel putin 36 tone,
1
dar mai mica de 38 tone
Masa de cel putin 38 tone,
2
dar mai mica de 40 tone
Masa de cel putin 40 tone,
3
dar mai mica de 44 tone
4

706 EURO X 4,8740 =
3441,04
706 EURO X 4,8740 =
3441,04
706 EURO X 4,8740 =
3441,04

370 EURO X 4,8740 =
1803,38
515 EURO X 4,8740 =
2510,11
515 EURO X 4,8740 =
2510,11

515 EURO X 4,8740 =
2510,11
700 EURO X 4,8740 =
3411,80
700 EURO X 4,8740 =
3411,80

Impozitul (in lei/an)
Ax(e) motor(oare) cu
able de suspensie
pneumatica sau
echivalentele
recunoscute

Numarul de axe si greutatea bruta
incarcata maxima admisa

IV

465 EURO X 4,8740 =
2266,41
465 EURO X 4,8740 =
2266,41
465 EURO X 4,8740 =
2266,41

1646

2285

2285

3160

3160

4675

Masa de cel putin 44 tone

15

327 EURO X 4,8740 =
1593,80
454 EURO X 4,8740 =
2212,80
628 EURO X 4,8740 =
3060,87
628 EURO X 4,8740 =
3060,87

Alte sisteme de suspensie
pentru axele motoare

454 EURO X 4,8740 =
2212,80
628 EURO X 4,8740 =
3060,87
929 EURO X 4,8740 =
4527,95
929 EURO X 4,8740 =
4527,95

V

3+3 axe
Masa de cel putin 36 tone,
1
dar mai mica de 38 tone
Masa de cel putin 38 tone,
2
dar mai mica de 40 tone
3

Masa de cel putin 40 tone,
dar mai mica de 44 tone

4

Masa de cel putin 44 tone

1691

936

1132

1132

1691

1691

2692
2692

186 EURO X 4,8740 =
906,56
225 EURO X 4,8740 =
1096,65
336 EURO X 4,8740 =
1637,66
336 EURO X 4,8740 =
1637,66

225 EURO X 4,8740 =
1096,65
336 EURO X 4,8740 =
1637,66
535 EURO X 4,8740 =
2607,59
535 EURO X 4,8740 =
2607,59

art. 470 (7) Nivel impozit în cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o

combinatie de autovehicule prevazuta la alin. (6), indexat, aplicabil în anul 2022

Masa totala maxima autorizata

Impozit – lei –aplicabil în anul 2021,
pentru remorci, al unei semiremorci sau
rulote care nu face parte dintr-o
combinatie de autovehicule prevazuta la
alin. (6)

a) Pana la 1 tona, inclusiv
b) Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone

10
37

16

Niveluri aplicabile în anul 2022
pentru remorci, al unei semiremorci sau
rulote care nu face parte dintr-o
combinatie de autovehicule prevazuta la
alin. (6)
Sumele de mai jos cuprind indexarea
anuală, prevăzută de art. 491(1),
respectiv rata inflației de 2,6%
10 x2,6% = 10,26
37x2,6%= 37,96

c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d) Peste 5 tone

(8) In cazul mijloacelor de transport
urmator:

57
70

57x2,6% = 58,48
70 x 2,6% = 71,82

pe apă , impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzatoare din tabelul

Art. 470(8) Valoare impozit
mijloc de transport pe apă,
indexat, aplicabil în anul 2022

Nivel impozit
- lei/an –aplicabil în anul 2021

Mijlocul de transport pe apa

Nivel impozit
- lei/an –aplicabil în anul 2022
Sumele de mai jos cuprind indexarea anuală,
prevăzută de art. 491(1), respectiv rata
inflației de 2,6%

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

23

23 x 2,6% = 23,60

2. Barci fara motor, folosite in alte
scopuri

61

61 x 2,6% = 62,59

3. Barci cu motor

230

230 x2,6% = 235,98

4. Nave de sport si agrement

658

658 x 2,6% = 675,11

5. Scutere de apa

230

230 x 2,6% = 235,98

6. Remorchere si impingatoare:

X

x

17

a) pana la 500 CP, inclusiv

613

613 x 2,6% = 628,94

b) peste 500 CP si pana la 2000 CP,
inclusiv

997

997 x 2,6% = 1022, 92

c) peste 2000 CP si pana la 4000 CP,
inclusiv

1534

1534 x 2,6% = 1573,88

d) peste 4000 CP

2454

2454 x 2,6% = 2517,80

7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw
sau fractiune din acesta

200

200 x 2,6% = 205,20

8. Ceamuri, slepuri si barje fluviale:

X

x

a) cu capacitatea de incarcare pana la
1500 de tone, inclusiv

200

200 x 2,6% = 205,20

b) cu capacitatea de incarcare de peste
1500 de tone si pana la 3000 de tone,
inclusiv

307

307 x 2,6% = 314,98

c) cu capacitatea de incarcare de peste
3000 de tone

538

538 x 2,6 % = 551,99
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VII. Taxa pentru eliberarea certificatelor,
avizelor si a autorizatiilor, indexată, aplicabile pentru anul 2022
Art. 474.(1)
NIVEL 2022
Taxa pentru eliberarea certificatului de
urbanism, aplicabilă în anul 2022, cuprinde :
indexarea anuală, prevăzută de art. 491(1),
respectiv rata inflației de 2,6%

NIVEL 2021
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism,
aplicabilă în anul 2021
Suprafata pentru care se obtine
certificatul de urbanism

- lei -

a) pana la 150 m2, inclusiv

6,58

6,58X2,6% = 6,75
6,75

b) intre 151 si 250 m2, inclusiv

7,68

7,68X2,6% = 7,88
7,88

c) intre 251 si 500 m2, inclusiv

9,87

9,87X2,6% = 10,13
10,13

d) intre 501 si 750 m2, inclusiv

13,16

13,16X2,6% = 13,50
13,50

e) intre 751 si 1.000 m2, inclusiv

15,36

15,36X 2,6% = 15,76
15,76

f) peste 1.000 m2

15,36+ (0,01 lei/m2, pentru
fiecare m2 care depaseste 1.000
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15,36 x 2,6% = 15,76
15,76+(0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care depaseste

mp x rate de inflație prevăzute 1.000 mp x x rate de inflație prevăzute de art.491)
de art.491 )

(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primari sau de
structurile de specialitate din cadrul consiliului judetean : 15 x 2,6% = 15,39 lei.
Anul 2021 : 15 lei
Anul 2022 : 15 x 2,6% = 15,39 lei (valoare aplicabilă în anul 2022).
(10) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari necesare lucrarilor de cercetare si prospectare a terenurilor in etapa
efectuarii studiilor geotehnice si a studiilor privind ridicarile topografice, sondele de gaze, petrol si alte excavari :
ANUL 2021 : 8 lei/mp
ANUL 2022 : 8x2,6% = 8,21 lei/mp (valoare aplicabilă în anul 2022).
(14) Taxa pentru autorizarea amplasarii de chioscuri, containere, tonete, cabine, spatii de expunere, corpuri si panouri de afisaj,
firme si reclame situate pe caile si in spatiile publice.
ANUL 2021 : 7 lei/mp SUPRAFAȚĂ OCUPATĂ DE CONSTRUCȚIE
ANUL 2022 : 7x2,6% = 7,18 lei/mp SUPRAFAȚĂ OCUPATĂ DE CONSTRUCȚIE (valoare aplicabilă în anul 2022).
(15) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze,
termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu :
ANUL 2021 : 14 LEI pentru fiecare racord
ANUL 2022 : 14 x 2,6% = 14,36 lei pentru fiecare racord (valoare aplicabilă în anul 2022).
(16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa :
ANUL 2021 : 3 LEI
ANUL 2022 : 3 x 2,6% = 3,08 lei (valoare aplicabilă în anul 2022).
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Art. 475. – Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru desfasurarea unor activitati
(1) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare (în cazul în care prin legi speciale se vor elibera de consiliile locale,
în prezent se eliberează de DSP):
ANUL 2021 : 20 LEI
ANUL 2022 : 20X2,6% = 20,52 LEI (valoare aplicabilă în anul 2022).

(2)Taxe eliberare atestat de producător și carnet comercializare, aplicabile pentru anul 2021
“Taxele pentru eliberarea atestatului de producător și taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a
produselor din sectorul agricol se stabilesc astfel :
- taxă eliberare atestat producător : 70 lei x1,097 = 77 lei – cuprinde indexările prevăzute la art. 491.
- taxă eliberare carnet comercializare : 55 + 27 = 82 lei se încasează astfel :
a) 25 lei (taxa percepută pentru costul tipizatului) x 1,097= 27- cuprinde indexările prevăzute la art. 491.
b) taxă anuală pentru înscrierea în carnetul de comercializare a produselor : vegetale, zootehnice, sericicole și
apicole : 50 lei x1,097= 55 lei -- cuprinde indexările prevăzute la art. 491. .” (SE ÎNCASEAZĂ ODATĂ PE
AN INDIFERENT DE NUMĂRUL DE CARNETE DE COMERCIALIZARE ELIBERATE ÎN CRSUL
ANULUI.
I) Taxă eliberare atesta de producător :
ANUL 2021 : 77 LEI
ANUL 2022 : 77X2,6% = 79 LEI (aplicabilă în anul 2022)
II) Taxă eliberare carnet de comercializare
a)Anul 2021 : 55 lei viza anuală (pentru înscrierea în carnetul de comercializare a produselor : vegetale, zootehnice,

sericicole și apicole și SE ÎNCASEAZĂ ODATĂ PE AN INDIFERENT DE NUMĂRUL DE CARNETE DE
COMERCIALIZARE ELIBERATE ÎN CRSUL ANULUI).
Anul 2022 : 55x2,6% = 56,43 lei – aplicabilă în anul 2022, viza anuală (pentru înscrierea în carnetul de comercializare a
produselor : vegetale, zootehnice, sericicole și apicole și SE ÎNCASEAZĂ ODATĂ PE AN INDIFERENT DE
NUMĂRUL DE CARNETE DE COMERCIALIZARE ELIBERATE ÎN CRSUL ANULUI).
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b) Anul 2021 : 27 lei ( taxă percepută pentru costul tipizatului – prețul unui carnetului de comercializare)
Anul 2022 : 27x2,6% = 27,70 lei, se aplică în anul 2022 ( taxă percepută pentru costul tipizatului – prețul unui carnetului de
comercializare)
« (3) Persoanele a caror activitate este inregistrata in grupele CAEN 561 – Restaurante, 563 – Baruri si alte activitati de servire a
bauturilor si 932 – Alte activitati recreative si distractive, potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, actualizata
prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia
nationala – CAEN, datoreaza bugetului local al comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, in a carui raza administrativ-teritoriala
se desfasoara activitatea, o taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea acestor activitati, in functie de
suprafata aferenta activitatilor respective, in suma de :

a)CONSILIUL LOCAL STABILEȘTE TAXA DE 219 LEI, PENTRU O SUPRAFAȚĂ DE PÂNĂ LA 500 MP
INCLUSIV. – cuprinde indexările prevăzute la art. 491.
a) pentru o suprafață de până la 500 mp :
- ANUL 2021 : 219 LEI
- ANUL 2022 : 219X2,6%= 224,69 LEI ( valoare alicabilă în anul 2022).
b) Pentru o suprafață mai mare de 500 mp :
- ANUL 2021 : 439 lei
- ANUL 2022 : 439x2,6% = 450,41 lei (valoare aplicabilă în anul 2022)
VIII. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate
Art. 478. – Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate
(2) Valoarea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate :
a) in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica:
- ANUL 2021 : 35 lei
- Anul 2022 : 35x2,6% = 35,91 lei (valoare aplicabilă în anul 2022)
b) in cazul oricarui altui panou, afisaj sau oricarei altei structuri de afisaj pentru reclama si publicitate :
- ANUL 2021 : 25 LEI
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- ANUL 2022 : 25 x 2,6% = 25,65 lei (valoare aplicabilă în anul 2022)
X. Taxe speciale
Art. 484. – Taxe speciale
Valori aplicate în anul 2021

Valori aplicabile în anul 2022
- cuprind indexarea anuală,
prevăzută de art. 491(1),
respectiv rata inflației de 2,6%

Taxă pentru eliberarea la cerere a sesizării pentru
deschiderea procedurii succesorale

5 lei

Taxa pentru eliberarea certificatului de rol/adeverinţă de
rol
Taxă certificate/adeverință că petentul este cunoscut ca
proprietar / certificate/adeverință pt. atestarea edificării
construcțiilor
Taxă eliberare adevenţă litigii

5,13
3x2,6% = 3,08
3,08
4x2,6% = 4,10
4,10

3 lei
4 lei

3 lei

Taxă eliberare centralizator contracte de arendare

3 lei

Taxă eliberare adeverinţă dacă terenul a fost sau nu
arendat
Taxă adeverinţă anexa nr. 3A la Lg. 17/2014

3 lei

Taxă adeverinţă anexa nr. 1E la Lg. 17/2014

5 lei

4 lei
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5x2,6% = 5,13

3x2,6% = 3,08
3,08
3x2,6% = 3,08
3,08
3x2,6% = 3,08
3,08
4x2,6% = 4,10
4,10
5x2,6% = 5,13
5,13

Taxă avizare de către comisia locală/compartiment
specialitate a planurilor parcelare
Taxă avizare de către comisia locală/compartiment
specialitate a tabelelor parcelare
Plan de situaţie

5 lei/tarla
5 lei/tarla
5 lei

Plan de încadrare în zonă

5 lei

Certificat de atestare fiscala (în regim de urgență)

4 lei

Taxă eliberare adeverinţe, sau orice alt înscris de la
Compartimentul Fond Funciar/Registrul Agricol prin care
se atestă un fapt sau o situaţie, cu exceptia celor
destinate obtinerii unor drepturi privind asistenta
sociala, asigurarilor sociale si protectia sociala,
adeverente eliberate pentru a servi : in armata,
eliberare acte identitate, scoli, gradinite, crese,
adeverinţe, certificate care atestă un fapt sau o situaţie
decurgând din raporturile de muncă.
Taxa pentru eliberarea de copii conform cu originalul de
pe inscrisurile din arhiva

3 lei

5x2,6% = 5,13
5,13
5x2,6% = 5,13
5,13
5x2,6% = 5,13
5,13
5x2,6% = 5,13
5,13
5x2,6% = 5,13
5,13
3x2,6% = 3,08
3,08

2 lei/pagina A3
1 lei/pagina A4

2 x2,6% = 2,05lei/pagina A3
1x2,6% = 1,03 lei/pagina A4

Taxa pentru eliberarea de copii conform cu originalul de
pe inscrisurile din cadrul institutiei, altele decat cele din
arhiva, sau copii simple dupa documentele aflate in cadrul
compartimentelor sau documentele cetățenilor.

2 lei/pagina A3
1 lei/pagină A4

2 x2,6% = 2,05lei/pagina A3
1x2,6% = 1,03 lei/pagina A4

Taxa inregistrare contract de arendare (cade in sarcina
arendasului)

11 lei/contract

11 x2,6% = 11,29 lei
11,29
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Taxă înregistrare contract comodat (cade în sarcina
comodatarului)
Taxa pentru masurare teren (solicitare ca urmare a
suspiciunii lipsă suprafață teren/suprapunere mejdină).

11 lei/contract
66 lei

11 x2,6% = 11,29 lei
11,29
66 x 2,6%=67,72
67,72

Taxa inregistrare mijloacelor de transport la nivel de comuna si taxă plăcuţe înregistrare
vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării, aplicabile în anul 2022

1.Taxa tractor/ remorci/ mopeduri/ Utilajele
autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii,
agricole, forestiere, care păstrează sau nu păstrează
caracteristicile de bază ale unui tractor/ vehicule cu
tracțiune animală

Taxă
Taxă
Taxă înregistrare
înregistrare plăcuțe/buc.
anul 2021
Anul 2021
anul 2022
27 lei 55 lei
27x2,6% = 27,70 lei
27,70 lei

Taxă plăcuţe/buc.
Anul 2022
55x2,6%= 56,43 lei
56,43 lei

Se stabilește taxa de salubrizare, după cum urmează :
- persoane fizice în cuantum de 5 lei/pers./lună (inclusiv TVA). În suma de 5 lei cuprinde : taxa de colectare, taxa de economie
circulară și taxa de depozitare.
- persoane juridice : este de 391 lei/tonă/lună (inclusiv TVA), în funcție de cantitatea colectată . Suma respectivă cuprinde : taxa de
depozitare de 70 lei/tonă/lună, taxa de economie circulară de 80 lei/tonă/lună și taxa de colectare de 241 lei/tonă/lună.

XI. Alte taxe locale
Art. 486. - Alte taxe locale
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Taxa zilnica pentru utilizarea
temporara a locurilor publice
APLICABILE ÎN ANUL 2021

I. Taxă utilizarea locurilor publice cu construcţii provizorii : panouri
publicitare, mijloace publicitare de afişaj, alte asemenea mijloace
publicitare
II. Taxă pentru desfacere produse :
1.Taxă pentru ocupare temporară a locurilor publice pentru
comercializare:
a)produse alimentare (răcoritoare, dulciuri, îngheţată, pop corn, alte
asemenea),
b) produse textile, produse gen mărţişoare, gablonţuri, ochelari,
felicitări
c) alte produse decât cele prezentate mai sus
2. Taxă pentru ocuparea temporară a locurilor publice de către
comercianţii în trafic (ex. lemne, cărbuni, pâlnii, etc.)
3. Taxă teren ocapat de construcţii provizorii (chioşcuri, cabine,
corturi) exepuse în locurile publice
4. Taxă teren ocupat cu platformă în vederea activităţii de circ, parc
distracţii, jocuri distractive, alte asemenea

0,5 lei/mp/zi

Taxa zilnica pentru
utilizarea temporara a
locurilor publice
APLICABILE ÎN
ANUL 20212
0,5 x 2,6% = 0,51
lei/mp/zi

3x2,6% = 3,08
3,08 lei/mp/zi
3lei/mp/zi

14 lei/zi
1leu/mp/zi
1leu/mp/zi

14 x 2,6% = 14,36
lei/mp/zi
1x2,6% = 1,03
lei/mp/zi
1x2,6% = 1,03
lei/mp/zi

Taxă divorț
(4) Consiliul local stabilește taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa :

ANUL 2021 : 549 LEI
ANUL : 2022 : 549x2,6% = 563 lei. ( suma se va aplica în anul 2022)
(5) Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale :
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- ANUL 2021 : 22 lei
- ANUL 2022 : 22X2,6% = 22,57 LEI ( suma se va aplica în anul 2022).

Compartimentul Taxe și Impozite locale
Inspector superior
Pătru Ileana
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