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ANEXA NR.1 LA HOTÃRÂREA NR.  122  
           DIN   16.12.2021 

 
 

TABLOUL  
CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, 

APLICABILE IN ANUL FISCAL 2022 
 

I.CONSIDERATII GENERALE (art.453 din Legea 227/2015) 
 

a) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii şi lucrări pe o piaţă; 
b) clădire - orice construcţie situată deasupra solului şi/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinţa sa, şi care are 

una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalaţii, echipamente şi 
altele asemenea, iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereţii şi acoperişul, indiferent de materialele din care sunt 
construite; 

c) clădire-anexă - clădiri situate în afara clădirii de locuit, precum: bucătării, grajduri, pivniţe, cămări, pătule, magazii, depozite, garaje şi 
altele asemenea; 

d)  clădire cu destinaţie mixtă - clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial; 
e) clădire nerezidenţială - orice clădire care nu este rezidenţială; 
f) clădire rezidenţială - construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile 

necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii; 
g) nomenclatură stradală - lista care conţine denumirile tuturor străzilor dintr-o unitate administrativ-teritorială, numerele de identificare a 

imobilelor pe fiecare stradă în parte, precum şi titularul dreptului de proprietate al fiecărui imobil; nomenclatura stradală se 
organizează pe fiecare localitate rurală şi urbană şi reprezintă evidenţa primară unitară care serveşte la atribuirea adresei 
domiciliului/reşedinţei persoanei fizice, a sediului persoanei juridice, precum şi a fiecărui imobil, teren şi/sau clădire; 

h) rangul unei localităţi - rangul atribuit unei localităţi conform legii; 
i) zone din cadrul localităţii - zone stabilite de consiliul local, în funcţie de poziţia terenului faţă de centrul localităţii, de reţelele edilitare, 

precum şi de alte elemente specifice fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, conform documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de 
urbanism, registrelor agricole, evidenţelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau altor evidenţe agricole sau cadastrale care pot 
afecta valoarea terenului. 

 
II. IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI 

 

Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual    impozit/taxă pentru acea clădire, exceptând 
cazul în care Codul Fiscal prevede altfel. 

Impozitul/taxa pe clădiri se calculează diferit în funcţie de scopul în care e utilizată acea clădire, fiind definite trei categorii astfel: 
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• clădire rezidenţială - construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile 
necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii; 

• clădire nerezidenţială - orice clădire care nu este rezidenţială; 
• clădire cu destinaţie mixtă - clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial; 

 Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în 
administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina 
fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. 
 

II.1.A IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI REZIDENTIALE DETINUTE DE PERSOANE FIZICE 

Impozitul pe clădiri rezidenţiale  si clădirile anexă persoane fizice se calculează prin aplicarea cotei de 0,1 % asupra valorii impozabile 
a clădirii. 

 
Nr. 
Crt
. 

EXPLICATII Prevederi Legea 227/2015 
privind Codul Fiscal 

Aprobat 2022 
HCL NR. 122/16.12.2021 

 

1. Art.457-Pentru clădirile rezidenţiale şi 
clădirile-anexă, aflate în proprietatea 
persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se 
calculează prin aplicarea unei cote 
cuprinse între 0,08%-0,2%, asupra 
valorii impozabile a clădirii; 

 
0.08% - 0.2% 

 

0,1% 

 
II.1.A a) VALORI IMPOZABILE în cazul clădirilor rezidențiale deținute de persoane fizice 

 
 
     
 
                     Tipul clădirii 

            Valoarea impozabilă 2022 
-  lei/mp - 

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

cumulative] 

Fără  
instalaţii de apă, canalizare, electrice şi 

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

 
1152.18 

 
691.32 

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră 
naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din 
orice alte materiale nesupuse unui tratament termic 

 
345.65 

 
230.44 
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şi/sau chimic 
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu 
pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte 
materiale rezultate în urma unui tratament termic 
şi/sau chimic 

 
230.44 

 
201.63 

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

 
201.63 

 
86.41 

E. In cazul contribuabilului care detine la aceiasi 
adresa incaperi amplasate la subsol,la 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 

F. In cazul contribuabilului care detine la aceiasi 
adresa incaperi amplasate la subsol,la demisol si 
/sau la mansarda,utilizate in alte scopuri decit cel de 
locuinta,in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute 
la lit.A-D 

50% din suma care  
s-ar aplica  

cladirii 

 
• In cazul unei clădiri care are pereţi exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul de 

mai sus valoarea impozabilă cea mai mare corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare. 
• Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădiri, inclusiv a 

balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansardă, exceptând suprafeţele podurilor neutilizate calocuinţă, ale scărilor 
şi teraselor neacoperite. 

• Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a 
clădirii se determină prin înmulţirea sufrafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4. 

• Asupra valorilor stabilite prin tabelul de mai sus intervine aplicarea anumitor coeficienţi şi procente în vederea stabilirii valorii 
impozabile a clădirii, si anume : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficienţii din tabelul de mai sus se reduc 
cu 0,10. 

Zona în 
cadrul  

localitãţii 

Localitate 
Rang III 

A 
B 
C 
D 

2.30 
2.20 
2.10 
2.00 
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Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează: 
a) cu 10%pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal 

de referinţă. 
b) cu 20%pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal 

de referinţă. 
c) cu 50% pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă. 

           În cazul clădirii la care au fost realizate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel 
că acesta se considerăca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă 
care cuprinde obligatoriu lucrări de consolidare la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă 
mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de reconstituire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte lucrări de 
intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor, conform 
legii, vizând în principal, creşterea performanţei energetice şi a calităţii arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii. Anul terminării se 
actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea 
acesteia la data începerii executării lucrărilor. 
 

II.1.B. IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI NEREZIDENTIALE DETINUTE DE PERSOANE FIZICE 

Nr. 
Crt. 

EXPLICATII Prevederi Legea 
227/2015 

privind Codul Fiscal 

Aprobat 2022 
HCL NR. 

122/16.12.2021 
 

1. Art.457 - Pentru clădirile nerezidenţiale 
aflate în proprietatea persoanelor fizice 
impozitul pe clădiri se calculează prin 
aplicarea unei cote asupra valorii 
impozabile. 

 
 

0.2% - 1.3% 
 
 

 

 
0.92% 

 
 

 
       Valoarea impozabila in cazul clădirilor nerezidenţiale detinute de persoane fizice este urmatoarea : 

o valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; 
o valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; 
o valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani 

anteriori anului de referinţă. 
 Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe 
clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,46% asupra valorii impozabile a clădirii. 

În cazul în care valoarea clădirii nerezidenţiale nu poate fi calculată conform situaţiilor prevăzute mai sus, impozitul pe clădiri se 
calculează prin aplicarea cotei de 2.31% asupra valorii calculate ca şi la clădirile rezidenţiale. 
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II.1.C. IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI IN CAZUL CLADIRILOR MIXTE DETINUTE DE PERSOANE FIZICE 

 
În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea: 
- impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial 
- impozitului determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, indicată prin declarație pe propria răspundere, prin aplicarea 

cotei pentru clădirile nerezidențiale asupra valorii impozabile determinate pentru clădirile rezidențiale fără a fi necesară stabilirea valorii prin 
depunerea unui raport de evaluare  . 

În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate activitate economică, 
impozitul se calculează conform regulilor stabilite pentru clădirile rezidenţiale. 

În cazul clădirilor cu destinație mixtă, când proprietarul nu declară la organul fiscal suprafața folosită în scop nerezidențial, impozitul pe 
clădiri se calzulează prin aplicarea cotei de 0,3% asupra valorii impozabile determinate pentru clădirile rezidențiale. 
 
 

II.2 IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI DETINUTE DE PERSOANE JURIDICE 

 
 Valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui 
pentru care se datorează impozitul şi poate fi: 
-  ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal 
- valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor 
aflate în vigoare la data evaluării 
- valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior 
- valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal 
anterior 
- în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de 
evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării. 
 În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoare a înscrisă în contabilitatea proprietarul clădirii şi comunicată 
concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz. 
 Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat 
în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării. Prevederea nu se aplică în cazul clădirilor care 
aparţin persoanelor juridice faţă de care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului. 
      În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani 
anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe cladiri este de 7,5% (5%+2,5%, respectiv aplicarea unei cote aditionale de 50% conform 
art.489 din Legea 227/2015). 

 
Nr. EXPLICATII Prevederi Legea Aprobat 2022 
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       NOTA: Cotele de impozitare sunt  stabilite conform Legii nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în limita cotei adiţionale de 50%. 
 
 
 
 

III. IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN 
 

Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta un impozit anual, exceptând cazurile în care 
în prezentul titlu se prevede altfel. 

Crt
. 

227/2015 
privind Codul Fiscal 

HCL NR. 122/16.12.2021 
 

1. Art.460-(1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în 
proprietatea sau detinute de  persoanele juridice, 
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea 
unei cote asupra valorii impozabile. 

 
0.08% - 0.2% 

 
0.24% 

2. (2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea 
sau detinute de  persoanele juridice, impozitul/taxa pe 
clădiri se calculează prin aplicarea unei cote asupra 
valorii impozabile. 
 

A) Clădiri nerezidențiale 
reevaluate/construite/dobândite în ultimii 5 ani 
anterior anului de referință 
 

B) Clădiri nerezidențiale 
reevaluate/construite/dobândite în ultimii 5 ani 
anterior anului de referință unde se vând bunuri 
de consum în sistem de autoservire 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

0.2% - 1.3% 

 
 
 
 
 

1.60% 
 
 
 

 
1.95% 

3. (3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea 
sau detinute de  persoanele juridice, utilizate pentru 
activitati din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se 
calculează prin aplicarea unei cote asupra valorii 
impozabile. 

 
0.4%  

 
0.46% 

4. (4) Pentru clădirile nereevaluate 5% 7.5% 
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Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ- teritoriale, concesionate, închiriate, date în 
administrare ori în folosinţă, după caz, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor 
dreptului de administrare sau de folosinţă, în condiţii similare impozitului pe teren. 

Impozitul prevăzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe teren, precum şi taxa pe teren prevăzută la alin. (2) se datorează către 
bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului în care este amplasat terenul. În cazul municipiului Bucureşti, impozitul şi taxa pe 
teren se datorează către bugetul local al sectorului în care este amplasat terenul. 

Taxa pe teren se plăteşte proporţional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesionare, închiriere, administrare ori 
folosinţă. 

Pe perioada în care pentru un teren se plăteşte taxa pe teren, nu se datorează impozitul pe teren. 
  În cazul terenului care este deţinut în comun de două sau mai multe persoane, fiecare proprietar datorează impozit pentru partea din 

teren aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun 
datorează o parte egală din impozitul pentru terenul respectiv. 
 
 

III.1 IMPOZITUL ŞI TAXA PE TERENURILE SITUATE IN INTRAVILAN 

 
  1. Impozitul/taxa pe terenul cu constructii si terenul 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 tablel: 

 
Localitate 

rang III 
 

Prevederi Legea 227/2015 
privind Codul Fiscal 

Aprobat 2022 
HCL 

NR. 122/16.12.2021 
Lei/ha 

Zona A 5236-13090 8.932.06 
Zona B 3558-8894 6.068,55 
Zona C 1690-4226 2.882,67 
Zona D 984-2439 1.678,74 

   
 
 
 
   2. Impozitul/taxa pe terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu 
construcţii: 
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Suma stabilită se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în următorul tabel. 

 
Rangul localităţii Coeficientul de corecţie 

III 3,00 
 

Notă: In cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă 
categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin. (7) numai 
dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: 
a)au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură; 
b)au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate 
prevăzut la lit. a). 

 

 

 

III.2 IMPOZITUL ŞI TAXA PE TERENURILE SITUATE IN EXTRAVILAN 

 

    
Nr. 
Crt. 

Zona 
Categoria de folosinţă 

Aprobat 2022 
HCL 

NR. 122/16.12.2021 
- lei/ha- 

Zona A Zona B Zona C Zona D 
1 Teren arabil 38.02 28.81 26.50 19.59 
2 Păşune 28.81 26.50 19.59 17.28 
3 Fâneaţă 28.81 26.50 19.59 17.28 

4 Vie 62.22 47.25 38.02 26.50 
5 Livadă 72.59 62.22 47.25 42.63 
6 Pădure sau alt teren cu 

vegetaţie forestieră 
38.02 28.81 26.50 19.59 

7 Teren cu ape 19.59 17.28 10.37 X 
8 Drumuri şi căi ferate X X X X 
9 Neproductiv X X X X 
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           În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în 
hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător. 
 

Nr. 
Crt. Zona 

Categoria de folosinţă 

Aprobat 2022 
HCL 

NR. 122/16.12.2021 
- lei/ha- 

1 Teren cu construcţii 42.63 
2 Arabil 69.13 
3 Păşune 38.02 
4 Fâneaţă 38.02 
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 76.04 
5.1 Vie până la intrarea pe rod X 
6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 77.20 
6.1 Livadă până la intrarea pe rod X 
7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia 

celui prevăzut la nr. crt. 7.1 
20.75 

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de 
protecţie 

X 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 8.06 
8.1 Teren cu amenajări piscicole 46.08 
9 Drumuri şi căi ferate X 
10 Teren neproductiv X 

 

Notă: Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, 
precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot face numai pe bază de documente, anexate la declaraţia făcută sub semnătura proprie a 
capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei. Procedura de înregistrare şi categoriile de documente se 
vor stabili prin norme metodologice. 

 
IV. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

 
Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit 

anual pentru mijlocul de transport, cu excepţia cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel. 
Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este înmatriculat sau înregistrat în România. 
Impozitul pe mijloacele de transport se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ- teritoriale unde persoana îşi are domiciliul, sediul sau 
punctul de lucru, după caz. 
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În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe 
mijlocul de transport se datorează de locatar. 

In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50% conform hotararii consiliului local. 
In cazul unui atas, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective. 

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

1. În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de 
capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare 
din tabelul următor: 

 
 
 
 
 

 

Mijloc de transport cu tracţiune mecanică 

Aprobat 2022 
HCL 

NR. 122/16.12.2021 
Suma, în lei, pentru fiecare grupă de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta 

I. Vehicule înmatriculate 
1.Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea 
cilindrica de până la 1600 cm³ , inclusiv 

11.37 

2.Mototciclete, triciclurisi cvadricicluri cu capacitatea cilindrica de 
peste 1600 cm3 

11.52 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3 
inclusiv 

25.34 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3 
inclusiv 

97.93 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3 
inclusiv 
 

195.87 

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 396.35 
7. Autobuze, autocare, microbuze 33.41 
8. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 
tone inclusiv* 

44.94 

9. Tractoare înmatriculate 27 
II. Vehicule înregistrate 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică : Suma, în lei, pentru fiecare grupă de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta 

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică  <4.800 cm³ 4.61 

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică  > 4.800 cm³ 6.93 

2. Vehicule fără capacitate evidenţiată 135.96 
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2. În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe 
mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: 

 
 Nivel minim conform Jurnalului Oficial al 

Uniunii Europene prevăzute în Directiva 
1999/62/CE 

EURO 

Nivel 2022 conform art. 491 alin.(1¹) din 
Legea nr. 227/2015 modificată prin 

Legea nr. 296/2020 – rata de schimb a 
monedei euro 4.8740 

LEI/AN   

 Ax(e) motor(oare) 
cu system de 

suspensie 
pneumatic sau 
echivalentele 
recunoscute 

 
Alte sisteme de 

suspensie pentru 
axele motoare 

Ax(e) motor(oare) 
cu system de 

suspensie 
pneumatic sau 
echivalentele 
recunoscute 

 
Alte sisteme de 

suspensie pentru 
axele motoare 

I. Vehicule cu două axe 

1. Masa de cel putin 12 tone, dar 
mai micã de 13 tone 

0 31 0 188.71 

2.Masa de cel puţin 13 tone, dar 
mai mică de 14 tone 

31 86 188.71 519.53 

3.Masa de cel putin 14 tone, dar 
mai micã de 15 tone 

86 121 519.53 732.18 

4. Masa de cel putin 15 tone, dar 
mai micã de 18 tone 

121 274 732.18 1654.14 

5. Masa de cel putin 18 tone 121 274 732.18 1654.14 
 

II. Vehicule cu trei axe 
1. Masa de cel putin 15 tone, dar 

mai micã de 17 tone 
31 54 188.71 327.24 

2. Masa de cel putin 17 tone, dar 
mai micã de 19 tone 

54 111 327.24 670.02 

3. Masa de cel putin 19 tone, dar 
mai micã de 21 tone 

111 144 670.02 869.47 

4. Masa de cel putin 21 tone, dar 
mai micã de 23 tone 

144 222 869.47 1338.84 

5. Masa de cel putin 23 tone, dar 
mai micã de 25 tone 

222 345 1338.84 2081.62 

6. Masa de cel putin 25 tone, dar 
mai micã de 26 tone 

222 345 1338.84 2081.62 

7. Masa de cel putin 26 tone 222 345 1338.84 2081.62 
III. Vehicule cu patru axe 

1. Masa de cel putin 23 tone, dar 144 146 870 881.41 
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mai micã de 25 tone 
2. Masa de cel putin 25 tone, dar 

mai micã de 27 tone 
146 228 881.41 1375.86 

3. Masa de cel putin 27 tone, dar 
mai micã de 29 tone 

228 363 1375.86 2185.61 

4. Masa de cel putin 29 tone, dar 
mai micã de 31 tone 

363 537 2185.61 3100.47 

5. Masa de cel putin 31 tone, dar 
mai micã de 32 tone 

363 537 2185.61 3100.47 

6. Masa de cel putin 32 tone 363 537 2185.61 3100.47 
 
 

3.  În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa 
totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma 
corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: 

 

 Nivel minim conform Jurnalului Oficial al 
Uniunii Europene prevăzute în Directiva 

1999/62/CE 
EURO 

Nivel 2022 conform art. 491 alin.(1¹) din 
Legea nr. 227/2015 modificată prin 

Legea nr. 296/2020 – rata de schimb a 
monedei euro 4.8740 

LEI/AN   
 Ax(e) motor(oare) cu 

sistem de suspensie 
pneumatic sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

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

pneumatic sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

I. Vehicule cu 2+1 axe 

1. Masa de cel putin 12 tone, dar mai 
micã de 14 tone 

0 0 0 0 

2. Masa de cel putin 14 tone, dar mai 
micã de 16 tone 

0 0 0 0 

3. Masa de cel putin 16 tone, dar mai 
micã de 18 tone 

0 14 0 84.80 

4. Masa de cel putin 18 tone, dar mai 
micã de 20 tone 

14 32 84.80 193.48 

5. Masa de cel putin 20 tone, dar mai 
micã de 22 tone 

32 75 193.48 453.84 

6. Masa de cel putin 22 tone, dar mai 
micã de 23 tone 

75 97 453.84 585.22 

7. Masa de cel putin 23 tone, dar mai 
micã de 25 tone 

97 175 585.22 1055.78 

8. Masa de cel putin 25 tone, dar mai 175 307 1055.78 1852.40 
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micã de 28 tone 
9. Masa de cel putin 28 tone 175 307 1055.78 1852.40 

II. Vehicule cu 2+2 axe 
1. Masa de cel putin 23 tone, dar mai 
micã de 25 tone 

30 70 181.53 422.79 

2. Masa de cel putin 25 tone, dar mai 
micã de 26 tone 

70 115 422.79 695.09 

3. Masa de cel putin 26 tone, dar mai 
micã de 28 tone 

115 169 695.09 1019.94 

4. Masa de cel putin 28 tone, dar mai 
micã de 29 tone 

169 204 1019.94 1232.54 

5. Masa de cel putin 29 tone, dar mai 
micã de 31 tone 

204 335 1232.54 2021.99 

6. Masa de cel putin 31 tone, dar mai 
micã de 33 tone 

335 465 2021.99 2807.86 

7. Masa de cel putin 33 tone, dar mai 
micã de 36 tone 

465 706 2807.86 4260.15 

8. Masa de cel putin 36 tone, dar mai 
micã de 38 tone 

465 706 2807.86 4260.15 

9. Masa de cel putin 38 tone 465 706 2807.86 4260.15 
                                          III. Vehicule cu 2+3 axe  

1. Masa de cel putin 36 tone, dar mai 
micã de 38 tone 

370 515 
 

2233.39 3107.62 

2. Masa de cel putin 38 tone, dar mai 
micã de 40 tone 

515 700 3107.62 4224.32 
 

3. Masa de cel putin 40 tone 515 700 3107.62 4224.32 
 

IV. Vehicule cu 3+2 axe 
1. Masa de cel putin 36 tone, dar mai 
micã de 38 tone 

327 454 1974.21 2739.77 

2. Masa de cel putin 38 tone, dar mai 
micã de 40 tone 

454 628 2739.77 3789.59 

3. Masa de cel putin 40 tone, dar mai 
micã de 44 tone 

628 929 3789.59 5606.15 

4. Masa de cel putin 44 tone 628 929 3789.59 5606.15 

V. Vehicule cu 3+3 axe 
1. Masa de cel putin 36 tone, dar mai 
micã de 38 tone 

186 225 1123.86 1357.94 

2. Masa de cel putin 38 tone, dar mai 
micã de 40 tone 

225 336 
 

1357.94 2029.15 

3. Masa de cel putin 40 tone, dar mai 
micã de 44 tone 

336 535 2029.15 3135.10 

4. Masa de cel putin 44 tone 336 535 2029.15 3135.10 
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4. În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută 
la pct.3, taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

 
       Remorci, semiremorci sau rulote 

Masa totală maximă autorizată 

Aprobat 2022 
HCL 

NR. 122/16.12.2021 
Impozitul, în lei 

a. Până la 1 tonă inclusiv 11.52 
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 46.08 
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 71.44 
d. Peste 5 tone 87.57 

 
 

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

 
 
 
 
 

 
 

V. TAXE PENTRU 
ELIBERAREA 

Mijlocul de transport pe apă Aprobat 2022 
HCL 

NR. 122/16.12.2021 
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 28.81 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 77.20 

3. Bărci cu motor 285.75 

4. Nave de sport şi agrement*) Între 0 și 1660.31 
5. Scutere de apă 285.75 
6. Remorchere şi împingătoare: X 
a) până la 500 CP inclusiv 762.76 
b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv 1239.76 
c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv 1908.02 
d) peste 4.000 CP 3053.30 
7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta 247.72 
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X 
a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv 247.72 
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la 3.000 
tone, inclusiv 

381.44 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone 669.42 



15 

 

CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR 
 

I. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM, A AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE SI A ALTOR 
AVIZE SI AUTORIZATII 
 

A.Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediu urban conform art. 474, 
alin. 1 Codul Fiscal 
 Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism  

Aprobat 2022 
HCL 

NR. 122/16.12.2021 
-Lei- 

a) Pânã la 150 m2, inclusiv 9 

b) Între 151 şi 250 m2, inclusiv 10.50 

c) Între 251 si 500 m2, inclusiv 13.50 

d) Între 501 si 750 m2, inclusiv 18 

e) Între 751 si 1.000 m2, inclusiv 19.04 

f) Peste 1.000 m2 21+0.01 lei/m2, pentru  
fiecare m2 care depãseste  

1000 m2
 

B.Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de cãtre comisia de urbanism si 
amenajarea teritoriului, de cãtre primari sau de structurile de specialitate din cadrul 
consiliului judetean conform art. 474, alin. 4 din Codul fiscal 

 
 

21 lei 

C. Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire rezidentiala 
sau pentru cladire-anexa este egala cu 0.5% din valoarea autorizata a lucrarilor de 
constructii conform art.474, alin.5 din Codul Fiscal 

 
 

0.57% 

D. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru alte constrcutii decat cele 
mentionate alin. (5) este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de 
constructive, inclusive valoarea instalatiilor aferente, conform art.474, alin.6 din 
Codul Fiscal 

 
 
 

1.14% 
 

E.Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări, conform art.474, alin. 10 
Codul Fiscal 

14.33 lei pentru fiecare m2  
afectat 

F. Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare santier, 
conform art. 474, alin. 12 Codul Fiscal 

3.70% din valoarea autorizata 
a lucrarilor de organizare 

santier 

G. Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru amenajarea de tabere corturi,  
2.48% din valoarea autorizata a 
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casute, rulote, campinguri, conform art.474, alin.13 Codul Fiscal lucrarilor de constructie 

H.Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, 
spatii de expunere, situate pe cãile si în spatiile publice, precum si pentru 
amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor conform art. 
474, alin. 14 din Codul fiscal 

 
12 lei pentru fiecare m2 de suprafatã 

ocupatã de constructie 

I.Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrãrile de racorduri si bransamente 
la retele publice de apã, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si 
televiziune prin cablu conform art. 474, alin. 15 din Codul fiscal 

           17.30 lei 

 pentru fiecare racord 

J.Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclaturã stradalã si adresã conform art. 
474, alin. 16 din Codul  Fiscal 

 
13.50 lei 

A.Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare  conform art. 475, alin. 
1 din Codul Fiscal 

 
24.71 lei 

B. Taxa pentru eliberarea atestatului de producãtor –lei/an 
- pentru eliberare carnet de comercializare produse 
conform art. 475, alin. 2 din Codul Fiscal 

 
60.52 
18.52 

C.Taxa pentru eliberarea autorizatiei privind desfãsurarea activitãtii de alimentatie 
publicã (clasa 5610-restaurante si 5630-baruri)-lei/an, conform art. 475, alin. 3 din 
Codul Fiscal : 

Aprobat 2022 
HCL 

NR. 122/16.12.2021 
-Lei- 

a) pentru o suprafata  de pana in 500 m²  
- restaurante peste 100 locuri 1.636 
- restaurante între 50-100 locuri 1.422 
- restaurante sub 50 locuri 924 
- baruri-cluburi (discotecã) 712 
- unitate fast-food(snack, pizzerie,pubsi bistro) 427 
- bodegã, bufet, birt 240 
- alte servicii de alimentatie publicã n.c.a. (berãrie, rotiserie, patiserie, cofetãrie, simigerie-
covrigãrie) 

240 

b)  pentru o suprafatã peste 500 m² 
- restaurante peste 100 locuri  

 

2490 

- restaurante între 50-100 locuri 
- restaurante sub 50 locuri 
- baruri-cluburi (discotecã) 
- unitate fast-food (snack, pizzerie,pubsi bistro) 
- bodegã, bufet, birt 
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- alte servicii de alimentatie publicã n.c.a. (berãrie, rotiserie, patiserie, cofetãrie, simigerie-
covrigãrie) 

 

 

VI. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 

 

1. Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România în baza unui contract sau a unui alt fel 
de înţelegere încheiată cu altă persoană datorează plata taxei, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin 
mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale. 

 
 

Taxa  pentru servicii de reclama si publicitate 
conform art. 477 din Codul Fiscal 

Aprobat 2022 
HCL 

NR. 122/16.12.2021 

3.59%  

din valoarea contractului 
 

2.        Orice persoană care utilizează un panou, un afişaj sau o structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate, cu excepţia 
celei care intră sub incidenţa art. 477, datorează plata taxei anuale către bugetul local al oraşului sau al municipiului, după 
caz, în raza căreia/căruia este amplasat panoul, afişajul sau structura de afişaj respectivă.  
 

Taxa  pentru afişaj în scop de reclamă şi publică, conform art. 478 din Codul Fiscal Aprobat 2022 
HCL 

NR. 122/16.12.2021 
- lei/m2 sau fracţiune de m2 - 

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică 44.19 

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate  

31.05 

VII. IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă în România 
are obligaţia de a plăti impozitul pe spectacole. 

 

Impozitul pe spectacole 
conform art. 480 din Codul Fiscal 

Aprobat 2022 
HCL 
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NR. 122/16.12.2021 

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

 
3% din încasări 

b) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a) 5,97 % din încasări 

 

VIII. ALTE TAXE LOCALE 

Alte taxe locale conform art.486 din Codul Fiscal Aprobat 2022 
HCL 

NR. 122/16.12.2021 
A.Taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice 

a) parcarea ocazională a vehiculelor: lei/oră 1.20 
b) pentru depozitarea de materiale : lei/mp/zi 1.20 
c)Taxă amplasare pavilion (prezentare produse, promovare activități, promovare acţiuni 
politice,etc.) 

3.42  lei/mp/zi 

d)Taxă teren pentru comerț ambulant și alimentație publică în cadrul activităților 
ocazionale( festivaluri, ș.a.) 

Până la 10 mp – 13.71 lei/mp/zi 
Între 11-50 mp – 12.56 lei/mp/zi 
Între 50-100 mp – 10.27 lei/mp/zi 

Peste 101 mp – 8 lei/mp/zi 
e)Taxă pentru activitati de comercializare a produselor alimentare  în cadrul activităților 
ocazionale (festivaluri, ș.a.)**; 

8 lei/mp/zi 

f)Taxă pentru  activitati de comercializare a produselor nealimentare în cadrul 
activităților ocazionale (festivaluri, ș.a.)**; 

6.85 lei/mp/zi 

NOTA: **) Taxele stabilite conform pct.e) si f)  vor fi achitate la casieria instituției  la data depunerii la registratura institutiei a documentelor 
necesare participarii la eveniment (cerere de participare – profilul de activitate – suprafața ocupată,  actele firmei, alte avize sau autorizații 
specifice activității) 
                Agentii economici prezenti la eveniment au obligatia de a asigura aprovizionarea cu marfa, precum și transportul diferitelor materiale în 
scopul bunei funcționări numai între orele 05.00 – 11.00; 
                Programul muzical al restaurantelor (teraselor) se va desfășura în limitele legale de zgomot până la ora 23.00, astfel încât să nu creeze 
disconfort populației din zonă ; 
g)Taxă postere/afișe publicitare de mari dimensiuni pentru II, PFA, SA, SRL Între 1-15 mp – 6.85 lei/mp/zi  

Între 16-30 mp – 5.71 lei/mp/zi  
Peste 30 mp – 4.57 lei/mp/zi 

h)Taxă postere/afișe publicitare de mici dimensiuni (max. 1 mp) pentru circ, 
concerte, festivaluri, etc. 

Între 1-15 zile 5.71 /lei poster/afiș 
Între 15-30 zile 12.56 lei/poster/afiș 
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IX. TAXE SPECIALE conform art.484 din Codul Fiscal 

i)Taxă utilizare temporară a stâlpilor de iluminat public ca suport pentru 
rețelele de telecomunicații 

8 lei/circuit/stâlp/lună 

j) pentru realizarea de lucrari : lei/mp/zi 11.95 

k) pentru desfacerea de produse ocazionale (marțișoare, felicitări , flori și 
altele similare, cu excepția unităților de învățământ și Ong-urilor) : lei/mp/zi 

7.17 

l)Taxă teren desfășurare activități artistice ocazionale     (circ, concerte, 
parc distracții, festivaluri) 

Până la 10 mp – 2.28 lei/mp/zi 
Între 11-50 mp- 1.72 lei/mp/zi 

Între 50-100 mp – 1.14 lei/mp/zi 
Peste 101 mp – 0,80 lei/mp/zi 

m) pentru amplasare parcuri distractive : lei/mp/zi 0.80 

n) pentru parcarea curenta a vehiculelor : lei/mp/luna 0.80 
o) pentru parcare auto pentru societati comerciale : 
- auto clienti : lei/mp/zi 
- auto aprovizionare : lei/mp/luna 

 
0.80 
0.80 

B.Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri 
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de 
consiliile locale  

38.21 

C.Taxă inscriere vehicule lente 69.28 

 
DENUMIRE 

Aprobat 2022 
HCL 

NR. 122/16.12.2021 
A.Taxa de salubritate 

- pentru persoanele fizice care au domiciliul sau/şi proprietate pe raza 
oraşului Tg. Ocna - lei/persoana/luna. 

Conform planului anual de evolutie a tarifelor si taxelor pentru proiectul Sistem 
Integrat de Management a Deseurilor Solide in Judetul Bacau – aprobat prin HCL 
nr.73/2010 

 
12.22 lei 
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    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
              PRĂJINARIU ALEXANDRU 
 
              CONTRASEMNEAZA 
                                                                                        SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI 
          CORINA VĂSOIU 
 
 
 
                                                                                                                                      SEF SERVICIU BUGET CONTABILITATE  
                                                       ANA DICHISEANU 
 

 
 

B.1.Taxa promovare turistică a localitatii, conform Anexei nr.9.1.1 
a) structuri de primire turistică (hotel, hotel apartament, complex hotelier, 

motel, bungalou, camping, pensiune turistică, pensiune agroturistică și 
alte asemănătoare) 

 
 

2 lei/persoană/noapte de cazare 

2. Taxa promovare turistică a localității, conform Anexei nr. 9.1.2 
a) persoane juridice care administrează obiective turistice, baze de 

agreement, baze de tratament, bazine cu apă dulce sau sărată 
b) persoane fizice care realizează venituri din închirierea în scop turistic a 

camerelor situate în locuințe proprietate personală 
c) unitățile de alimentație public altele decât cele aparținând  structurilor de 

primire turistică: restaurant, baruri, unități fast food, cofetării, patiserii, 
terase. 

 
2 lei/persoană/intrare 

 
 

20 lei/cameră/lună 
 

5 lei/loc/lună 

       Notă: Termenul de depunere al declarațiilor decont privind taxa de promovare turistică, precum și modul de încasare al acesteia este prevăzut în 
Anexa nr.9.1.Regulamentul privind modul de aplicare a taxei pentru promovarea turistică a localității. 
C. Taxa speciala pentru aparare civila si P.S.I., conform Anexei nr. 9.2 

a) pentru persoane juridice (I.F., I.I., P.F.A., C.M.I., Experți contabili, 
Birouri notariale ) – lei/an 

36 

b) pentru persoane juridice(S.R.L., SNC, asociații cooperative) – lei/an 61 

c) pentru persoane juridice (S.A., R.A.) – lei/an 359 

d) pentru persoane fizice – lei/an/locuinta 19 



ANEXA NR.1.1 LA HOTÃRÂREA NR. 122 
                DIN 16.12.2022 

SCUTIRI ACORDATE LA PLATA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE 

 

1. Scutire impozit/taxă clădire pentru persoane fizice 
 

Nu se datorează impozit/taxă clădire pentru: 

a) clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor 
de război şi a văduvelor necăsătorite ale veteranilor de război; 

b)  clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 
prevăzute la art. 1 si 5 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor 
drepturi persoanelor persecutate din motive din motive politice de dictatura 
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate 
ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 
cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de 
invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada in care au in ingrijire, 
supraveghere si intretinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane 
incadrate in gradul I de invaliditate; 

d) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau 
coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din 
Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

e) clădirea aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. 
a), c)-e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea 
meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor 
drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
111/2007 cu modificările și completările ulterioare; 

f) clădirea aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor desemnate cetățeni 
de onoare ai Orașului Târgu Ocna. 

Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei se acorda respectivei clădiri și  se 
aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune 
documentele justificative pentru pct. a), b),d), e) si f), iar pentru pct. c) scutirea sau reducerea 
de la plata impozitului/taxei se acorda respectivei clădiri și  se aplică începând cu data de 1 a 
lunii urmatoare depunerii documentelor justificative.  

 
2. Scutire impozit/taxă teren persoane fizice 
 

Nu se datorează impozit/taxă teren pentru: 

a) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor 
de război şi a văduvelor necăsătorite ale veteranilor de război; 



b) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor prevăzute la art. 1 si 5 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

c) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I 
de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada in care au in ingrijire, 
supraveghere si intretinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane 
incadrate in gradul I de invaliditate; 

d) terenurile aferente clădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau 
coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din 
Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

e) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. 
a), c)-e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2006, cu modificările și 
completările ulterioare; 

f) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor desemnate cetățeni 
de onoare ai Orașului Târgu Ocna. 

Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei se acordă respectivului teren și se 
aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune 
documentele justificative pct. a), b),d), e) si f), iar pentru pct. c) scutirea sau reducerea de la 
plata impozitului/taxei se acorda respectivului teren și  se aplică începând cu data de 1 a lunii 
urmatoare depunerii documentelor justificative. 

 
3. Scutire impozit mijloace de transport persoane fizice 

 
Nu se datorează impozit pe mijloacele de transport pentru: 

a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de 
război, a văduvelor de război şi a văduvelor necăsătorite ale veteranilor de război 
pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 

b) mijloacele de transport  aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu 
handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, 
respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada in care au in ingrijire, supraveghere 
si intretinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane incadrate in 
gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea 
contribuabilului; 

c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 
prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea 
contribuabilului. 

d) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare. 



e) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale in vigoare; 
f) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 

desemnate cetățeni de onoare ai Orașului Târgu Ocna. 

Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei se acordă respectivului mijloc de 
transport și se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana 
depune documentele justificative pct. a), b),d), e) si f), iar pentru pct. c) scutirea sau reducerea 
de la plata impozitului/taxei se acorda respectivului mijloc de transport și  se aplică începând 
cu data de 1 a lunii urmatoare depunerii documentelor justificative. 

 În cazul mijloacelor de transport hibride impozitul se reduce cu 50% conform 
hotărârii de consiliu.  

 Persoana care beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren are obligaţia 
ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoştinţa organului fiscal orice modificări intervenite 
faţă de situaţia existentă la data acordării scutirii.  

Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror 
modificări ale situaţiei existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 
ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările iar in cazul persoanelor 
prevazute la pct. c) scutirea va inceta cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care au survenit 
modificarile. 

Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 
1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările.  
 

 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
             PRĂJINARIU ALEXANDRU 
 

 CONTRASEMNEAZA 
                                                                                   SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI 
    CORINA VĂSOIU 

                      

                                                                                  SEF SERVICIU BUGET CONTABILITATE 
                                                                                               ANA DICHISEANU 
 

                                                         

 



                                   ANEXA NR.1.2 LA HOTÃRÂREA NR.122 
                           DIN 16.12.2021 

 
AMENZI PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE  

                       
                              
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Contravențiilor prevăzute în prezentul articol li se aplică dispozițiile Ordonaței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării pe loc sau în termen de 15 zile de la data 
încheierii procesului verbal, ori după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.  

 
 
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
              PRĂJINARIU ALEXANDRU 
 
      CONTRASEMNEAZA 
                                                                                       SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI 
         CORINA VĂSOIU 

Aprobat 2022 
HCL nr. 122/16.12.2021 

 

Contravenția prevăzută la art. 493 alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 80 lei la 333 lei, iar cele de la lit. 
b) cu amendă de la 333 lei la 832 lei. 

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 388 

lei la 1.885 lei. 

În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 
300%, respectiv: 

- contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 334 lei la 1.332 lei, iar cele de la lit. b) 
cu amendă de la 1.332 lei la 3.325 lei. 

 
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 
1.553 lei la 7.538 lei. 
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