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T A B L O U L 
cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, 
după caz, de către Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

cu modificările și completările ulterioare 

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

A.  IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI 

Art. 457 alin. (1) clădiri rezidențiale aflate în proprietatea 
persoanelor fizice 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
ÎNCEPÂND CU ANUL 2016 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU 
ANUL 2022     

0,08% - 0,2% 0,085% 

Art. 457 alin. (2) clădiri rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice                                                                                                                                                                 
- lei/m² - 

 
 
 

Tipul clădirii 
 

VALORILE  STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL PENTRU ANUL 2016 

VALORILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

Valoarea impozabilă Valoarea impozabilă 

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

cumulative) 

Fără instalații de apă, 
canalizare, 

electricitate sau 
încălzire 

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 

 
1.000 

 
600 

 
1.129 

 
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  

 
300 

 
200 

 
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   

 
200 

 
175 

 
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   

 
125 

 
75 

 
142 

 
84 

La impozitele stabilite conform tabelului de mai sus, urmare a aplicării criteriului urbanistic și a descurajării construirii pe raza municipiului Târgu Mureș de clădiri fără 
respectarea legislației în materie, se adaogă potrivit art. 489 din legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, următoarele cote adiționale: 
o 20% la impozitul pentru clădirile construite cu nerespectarea autorizației de construire;  NOTĂ: cota adițională se va aplica până la data întocmirii procesului 

verbal de recepție întocmit de compartimentul de specialitate cu atribuţii în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de 
construcţii din aparatul de specialitate al Municipiului Târgu Mureș, din care să rezulte respectarea în totalitate a autorizației de construire 

o 50% la impozitul pentru clădirile construite fără deținerea unei autorizații de construire ; NOTĂ: cota adițională se va aplica până la data întocmirii 
procesului verbal de recepție întocmit de compartimentul de specialitate cu atribuţii în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor 
de construcţii din aparatul de specialitate al Municipiului Târgu Mureș 

    ANEXA 
la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. _____ din ______ 

privind impozitele și taxele locale pe anul 2022 
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 COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

ÎNCEPÂND CU ANUL 2016 
COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 

Art. 458 alin. (1) clădiri nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor 
fizice, pentru clădiri cu suprafața desfășurată < 100 mp      

0,2% - 1,3% 0,65% 

Art. 458 alin. (1) clădiri nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor 
fizice, pentru clădiri cu suprafața desfășurată ≥ 100 mp      

0,2% - 1,3% 1,3% 

Art. 458 alin. (3) clădiri nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor 
fizice utilizate în domeniul agricol 

0,4% 0,4% 

Art. 458 alin. (4) clădiri nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor 
fizice care nu au fost evaluate, dobândite, construite în ultimii 5 ani 

2% 2% 

Art. 459 alin. (3) clădiri cu destinaţie mixtă, când proprietarul persoană 
fizică nu declară la organul fiscal suprafaţa folosită în scop 
nerezidenţial, potrivit alin. (1) lit. b), impozitul pe clădiri se calculează 
prin aplicarea cotei de 0.3% asupra valorii impozabile determinate 
conform art. 457. 

 
0,3%* 

 
*Cotă aplicabilă începand cu anul 2021 

 
0,3% 

Art. 460 alin. (1) clădiri rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor 
juridice       

0,08% - 0,2% 0,2% 

Art. 460 alin. (2) clădiri nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor 
juridice       

0,2% - 1,3% 1,3%  
 

Art. 460 alin. (2)  clădiri nerezidențiale aflate în proprietatea 
persoanelor juridice       

0,2% - 1,3% 0,27% pentru ONG-urile care 
desfășoara activități sociale, 

culturale, de educație și 
învățământ 

Art. 460 alin. (3) clădiri nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor 
juridice utilizate în domeniul agricol 

0,4% 0,4% 

Art. 460 alin. (8) clădiri aflate în proprietatea persoanelor juridice      
care nu au fost evaluate, dobandite, construite in ultimii 5 ani 

5% 5% 

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 se datorează de concesionari, locatari, titularii dreptului de 
administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. 
La impozitele stabilite conform tabelului de mai sus, urmare a aplicării criteriului urbanistic și a descurajării construirii pe raza municipiului Târgu Mureș de clădiri fără 
respectarea legislației în materie, se adaogă potrivit art. 489 din legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, următoarele cote adiționale: 
o 20% la impozitul pentru clădirile construite cu nerespectarea autorizației de construire;  NOTĂ: cota adițională se va aplica până la data întocmirii procesului 

verbal de recepție întocmit de compartimentul de specialitate cu atribuţii în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de 
construcţii din aparatul de specialitate al Municipiului Târgu Mureș, din care să rezulte respectarea în totalitate a autorizației de construire 

o 50% la impozitul pentru clădirile construite fără deținerea unei autorizații de construire ; NOTĂ: cota adițională se va aplica până la data întocmirii 
procesului verbal de recepție întocmit de compartimentul de specialitate cu atribuţii în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor 
de construcţii din aparatul de specialitate al Municipiului Târgu Mureș 
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B.  IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN 

Art. 465 alin. (2) terenuri în intravilan -categoria cu construcții                                                                                                                                             - lei/ha  
zona în 
cadrul 

localității 
 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL ÎNCEPÂND CU ANUL 2016 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022 

Rang II  Rang II 

A 6.042 -15.106 9.042 

B 4.215 -10.538 6.308 

C 2.668-6.670 3.992 

D 1.410-3.526 2.110 

 Art. 465 alin. (4) terenuri în intravilan – altă categorie decât cu construcții                                                                                                                      - lei/ha - 

Nr. 
crt. 

                        Zona 
 
Categoria  
de  folosință 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
ÎNCEPÂND CU ANUL 2016 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

A B C D A B C D 

1 Teren arabil 28 21 19 15 31 
 

24 
 

22 
 

17 
 

2 Pășune 21 19 15 13 24 
 

22 
 

17 
 

15 
 

3 Fâneață 21 19 15 13 24 
 

22 17 
 

15 
 

4 Vie 46 35 28 19 52 
 

39 
 

31 
 

22 
 

5 Livadă 53 46 35 28 60 
 

52 
 

39 
 

31 
 

6 Pădure sau alt teren 
cu vegetație forestieră 

28 21 19 15 31 
 

24 
 

22 
 

17 
 

7 Teren cu ape 15 13 8 0 17 
 

15 
 

8 
 

0 
 

8 Drumuri și căi ferate 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Neproductiv 0 0 0 0 0 0 0 0 

În cazul terenurilor amplasate în intravilan, înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii,se aplică cota 
adițională de 7%. 
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Art. 465 alin. (7) terenuri în extravilan                                                                                                                                                                     - lei/ha - 

         
Categoria de folosință 

NIVELURILE  STABILITE 
PRIN CODUL FISCAL  
ÎNCEPÂND CU ANUL 

2016 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 

1 Teren cu construcții 22 - 31 34  
 

2 Teren arabil 42 - 50 56 
 

3 Pășune 20 - 28 31 
 

4 Fâneață 20 - 28 31 
 

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 48 - 55 63 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0 

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 48 - 56 64 
 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 0 

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

8 - 16 18 
 

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

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 1 - 6 6 
 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 26 - 34 38 
 

9 Drumuri și căi ferate 0 0 

10 Teren neproductiv 0 0 

În cazul terenurilor amplasate în extravilan, se aplică cota adițională de 7%. 
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C.  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

Art. 470 alin. (2) mijloace de transport înmatriculate și înregistrate      

Nr. 
crt. Mijloace de transport cu tracțiune mecanică 

NIVELURILE  STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL ÎNCEPÂND CU 

ANUL 2016 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 2022 

Lei/200 cm³ sau fracțiune 
din aceasta 

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 cm
3
, 

inclusiv 
8 9 

2 Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm
3
 9 10 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm
3
 și 2.000 cm

3
 inclusiv 18 21 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm
3
 și 2.600 cm

3
 inclusiv 72 81 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm
3
 și 3.000 cm

3
 inclusiv 144 163 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm
3
 290 328 

7 Autobuze, autocare, microbuze 24 27 
8 Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv 30 33 
9 Tractoare înmatriculate 18 21 

În cazul art. 470 alin. (2) pentru vehicule înmatriculate, se aplică cota adițională de 10%. 

 
II. Vehicule înregistrate 

 NIVELURILE  STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL ÎNCEPÂND CU 

ANUL 2016 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 2022 

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

1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 2-4                 4 

1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 4-6                  6 

2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidențiată 50-150 lei/an     169 lei/an 

 * grupa de 200 cm
3
 sau fracțiune din aceasta 

În cazul art. 470 alin. (2) pentru vehicule înregistrate, se aplică cota adițională de 6%. 

Art. 470 alin. (3) mijloace de transport hibride 

COTELE DE SCUTIRE 
STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL ÎNCEPÂND ANUL 

2016 

COTA DE SCUTIRE 
STABILITĂ DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU ANUL 2022 

 50% - 100% 100% 
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Art. 470 alin. (5) autovehicule de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

 
 

Numărul de axe și greutatea brută încărcată 
maximă admisă  

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  
ÎNCEPÂND CU ANUL 2018 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2022 

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 

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

pneumatică sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

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

pneumatică sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

I două axe 

 1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 142 0 157 

 2 Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 142 395 157 434 

 3 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 395 555 434 610 

 4 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 555 1257 610 1383 

 5 Masa de cel puțin 18 tone 555 1257 610 1383 

II 3 axe 

 1 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 142 248 157 273 

 2 Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 248 509 273 561 

 3 Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 509 661 561 728 

 4 Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 661 1019 728 1120 

 5 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1019 1583 1120 1742 

 6 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1019 1583 1120 1742 

 7 Masa de cel puțin 26 tone 1019 1583 1120 1742 

III 4 axe 

 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 661 670 728 737 

 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 670 1046 737 1151 

 3 Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1046 1661 1151 1827 

 4 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1661 2464 1827 2710 

 5 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1661 2464 1827 2710 

 6 Masa de cel puțin 32 tone 1661 2464 1827 2710 

Sumele prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin. (5) se indexează anual în funcţie de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii 
octombrie a fiecărui an şi publicată în Jurnalul Uniunii Europene şi de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă 
pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro şi nivelurile minime, exprimate în euro, prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la 
vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării şi Administraţiei. 
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Art. 470 alin. (6) 
 
combinaţii de autovehicule de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

  
 

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  
ÎNCEPÂND CU ANUL 2018 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2022 

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 
pneumatică sau un 

echivalentele recunoscute 

alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

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 A 0 0 0 

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

 3 Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 64 0 71 

 4 Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 64 147 71 162 

 5 Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 147 344 162 378 

 6 Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 344 445 378 490 

 7 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 445 803 490 882 

 8 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 803 1408 882 1549 

 9 Masa de cel puțin 28 tone 803 1408 882 1549 

II 2 + 2 axe 

 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 138 321 152 353 

 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 321 528 353 581 

 3 Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 528 775 581 852 

 4 Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 775 936 852 1030 

 5 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 936 1537 1030 1691 

 6 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1537 2133 1691 2346 

 7 Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2133 3239 2346 3562 

 8 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2133 3239 2346 3562 

 9 Masa de cel puțin 38 tone 2133 3239 2346 3562 

III 2 + 3 axe 

 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1698 2363 1867 2599 

 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2363 3211 2599 3532 

 3 Masa de cel puțin 40 tone 2363 3211 2599 3532 

IV 3 + 2 axe 

 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1500 2083 1650 2291 

 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2083 2881 2291 3168 

 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2881 4262 3168 4688 

 4 Masa de cel puțin 44 tone 2881 4262 3168 4688 

V 3 + 3 axe 

 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 853 1032 938 1135 

 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1032 1542 1135 1696 

 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1542 2454 1696 2699 

 4 Masa de cel puțin 44 tone 1542 2454 1696 2699 

Sumele prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin. (6) se indexează anual în funcţie de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a 
fiecărui an şi publicată în Jurnalul Uniunii Europene şi de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea 
anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro şi nivelurile minime, exprimate în euro, prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă 
pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei. 
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Art. 470  alin. (7)  Remorci, semiremorci sau rulote 

 
Masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE  STABILITE  
PRIN CODUL FISCAL 

ÎNCEPÂND CU ANUL 2016 

NIVELURILE STABILITE  
DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

Impozit - lei - Impozit - lei - 
a. Până la 1 tonă, inclusiv    9 9 

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 38 

c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone  52 58 

d. Peste 5 tone 64 73 

În cazul remorcilor, semiremorcilor sau rulotlore care nu fac parte dintr-o combinaţie de autovehicule, se aplică cota adițională de 6%. 

Art. 470 alin. (8)    Mijloace de transport pe apă 
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal 21 24 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56 64 

3. Bărci cu motor 210 237 

4. Nave de sport și agrement 0 - 1.119 1263 

5. Scutere de apă 210 237 

6. Remorchere și împingătoare: X X 

a) până la 500 CP, inclusiv 559 630 

b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv 909 1026 

c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv 1.398 1577 

d) peste 4000 CP 2.237 2524 

7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta 182 204 

8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale: X X 

a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 182 204 

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de tone, inclusiv 280 316 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 490 553 

În cazul cazul mijloacelor de transport pe apă ,se aplică cota adițională de 7%. 
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D.  TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE 

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

COTELE  STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL 

ÎNCEPÂND CU ANUL 2016 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

1%  - 3% 3% 

Contribuabilii care datorează taxa de la art. 477 alin. (5) vor anexa declaratiei fiscale, copie dupa contractele privind prestarea serviciilor de reclamă și publicitate, și 
copie după facturile lunare emise în acest sens. 

În cazul taxei pentru servicii de reclama si publicitate, se aplică cota adițională de 20%. 

Art. 478 alin. (2) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi 

publicitate 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL 

ÎNCEPÂND CU ANUL 2016 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 

- lei/m
2
 sau fracțiune de m

2 
- - lei/m

2
 sau fracțiune de m

2 
-
 

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

0 - 32 35 

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

0 - 23 26 

Persoanele care datorează taxa de la art. 478 alin. (2), trebuie sa depuna declaratie fiscala la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice 
locale, in termen de 30 de zile de la data amplasarii, modificarii sau a demontarii. 
 

În cazul taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, se aplică cota adițională de 7%. 

E.  IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE 

Art. 481 alin. (2)  
Impozitul pe spectacole 

COTELE STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL 

ÎNCEPÂND CU ANUL 2016 

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 

0% - 2% 

2% 

b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a) 0% - 5% 5% 

În cazul impozitului pe spectacol, se aplică cota adițională de 20%. 

F.  ALTE TAXE LOCALE 

 
NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL 

FISCAL 
ÎNCEPÂND CU ANUL 2016 

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, denumita taxă 
vehicule lente 

 
- 
 

40 lei/an 
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Procedura: Taxa pentru vehicule lente se plăteşte anual, în doua rate egale, astfel: până la 31 martie, şi până la 30 septembrie inclusiv. Pentru neachitarea 
la scadenţă, se datorează majorări de întârziere, conform reglementarilor legale in vigoare. 

În cazul vehiculelor lente dobândite în cursul unui an, taxa se datorează de la data de întâi ianuarie a anului următor celui în care a fost dobândit. 
În cazul vehiculelor lente instrainate/dezmembrate/casate in cursul unui an, taxa se da la scadere de la data de întâi ianuarie a anului următor celui în care s-

a produs evenimentul. 
Contribuabilii sunt obligati sa depuna declaratii fiscale in termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii ori a oricaror modificari intervenite asupra 

vehiculelor lente, dupa caz, la care se anexeaza documente justificative. 
            Nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiei de stabilire a taxei se sancţionează potrivit Codul fiscal, in conditii similare impozitului asupra 
mijloacelor de transport. 

Lista cuprinzand mijloacele de transport lente și modelul declaratiei de impunere sunt cele precizate în Anexa nr. 12A din HCL nr. 301/2017, privind 
impozitele și taxele locale pe anul 2018. 

 

G.  SANCȚIUNI 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

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

LIMITELE  STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL 

ÎNCEPÂND CU ANUL 2016 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 

- lei - - lei - 

 lit. a) - depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere, se 
sancționează cu amendă 

70 – 279 79 - 315 

 lit. b) - nedepunerea declaraţiilor de impunere se sancționează cu amendă 279 – 696 315 - 785 

(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 

325 – 1.578 366 – 1. 782 

 (4
1
) Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor prevăzute 

la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data 
solicitării constituie contravenție și se sancționează cu amendă  

500 – 2.500 564- 2.823 

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 280 – 1.116 316 – 1.260 

 Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancționează cu amendă 1.116 – 2.784 1.260– 3.140 

 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 

1.300 – 6.312 
1.465 – 7.129 

 

 (4
1
) Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor prevăzute 

la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data 
solicitării constituie contravenție și se sancționează cu amendă  

2.000 – 10.000 2.257 – 11.290 

   

 
 


