
 

                                                                       ANEXA  Nr . l. 

la Hotărârea nr.63/2022 

 

CAPITOLUL I - IMPOZITUL SI TAXA  PE CLĂDIRI PENTRU ANUL 2023 

Art. 457.                     

VALOAREA IMPOZABILĂ 

- lei/m2- 

la clădirile rezidențiale  
 

Tipul cladirii NIVELURILE 

APLICABILE IN ANUL 

FISCAL 2022-  cota aplicată  0,2 %  

Rata inflației 2,6% 

NIVELURILE 

APLICABILE IN ANUL 

FISCAL 2023-  cota aplicată  0,2 % 

Rata inflaţiei 5,1% 

Valoarea impozabila 

- lei/mp- 

Valoarea impozabila 

- lei/mp- 

Cu instalatii de 

apa, canalizare,  

electrice, si 

incalzire conditii 

cumulative 

Fara instalatii 

 de apa, canaliza- 

re, electricitate 

sau incalzire 

Cu instalatii de 

apa, canalizare,  

electrice, si 

incalzire conditii 

cumulative 

Fara instalatii 

 de apa, canaliza- 

re, electricitate 

sau incalzire 

0 1 2                          1 2 

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 

1128,45 677,08 1186 711,61 

B. Cladire cu peretii exterior Din 

lemn, din piatra naturala, din 

caramida nearsa, din valatuci sau 

din orice alte materiale nesupuse 

unui tratament termic si/sau chimic 

338,54 225,69 355,81 237,20 

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 

225,69 197,48 237,20 207,55 



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 

141,05 84,64 148,24 88,96 

E.In cazul contribuabilului care 

detine la aceeasi adresa incaperi 

amplasate la subsol, la demisol 

si/sau la mansard, utilizate ca 

locuina, in oricare dintre tipurile de 

cladiri prevazute la lit. A-D 

 

75% din 

suma care 

s-ar aplica 

cladirii 

75% din 

suma care 

s-ar aplica 

cladirii 

75% din 

suma care 

s-ar aplica 

cladirii 

75% din 

suma care 

s-ar aplica 

cladirii 

F.În cazul contribuabilului care 

deține la aceeași adresă încăperi 

amplasate la subsol, la demisol 

și/sau la mansardă, utilizate în alte 

scopuri decât cel de locuință, în 

oricare dintre tipurile de clădiri 

prevăzute la lit. A -D   

 

50% din 

Suma care 

s-ar aplica 

cladirii 

50% din 

Suma care 

s-ar aplica 

cladirii 

50% din 

Suma care 

s-ar aplica 

cladirii 

50% din 

Suma care 

s-ar aplica 

cladirii 

        

 
Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea prin înmulţirea cu coeficientul de 

corecţie. 

Localitatea Corund se incadrează în rang IV. zona A. 

Localităţiile Atia, Valea lui Pavel, Fântâna Brazilor, Can .Calonda,Can Cika, Can. Vadasmezo, Can. Piatra Găurită, Can. Tohely, Can. 

Nyir se încadrează în rang V. zona B. 

 

Se aplica coeficientul de corectie: 
 

  
 Zona în cadrul localității   Rangul localității  
   

                     0      I      II     III      IV     V    

 A   2,60   2,50   2,40   2,30   1,10   1,05    

 B   2,50   2,40   2,30   2,20   1,05   1,00    

 C   2,40   2,30   2,20   2,10   1,00   0,95    

 D   2,30   2,20   2,10   2,00   0,95   0,90    

 

 

 

 



 Pentru localitatea Corund  1,10 

 Pentru localităţiile: Atia, Valea lui Pavel, Fântâna Brazilor, Can.Calonda, Can Cika, Can. Vadasmezo, Can. Piatra Găurită, Can. 

Tohely, Can. Nyir:  1,00     

 

  *  Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:  

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

b) cu 30%, 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 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.  

 

 În cazul clădirilor la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că 

acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. 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.  

 

• Clădirile nerezidențiale aflate in proprietatea persoanelor fizice 
 

Art. 458. - (1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 

1,3% asupra valorii care poate fi:  

a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; 

b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; 

c) 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.  

În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra 

valorii impozabile determinate conform art. 457. 

 

• Clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice  

 
Art. 459. - (1) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea:  

a) impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 457; 

b) impozitului determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, indicată prin declaraţie pe propria răspundere, prin aplicarea cotei 

menţionate la art. 458 asupra valorii impozabile determinate potrivit art. 457, fără a fi necesară stabilirea valorii prin depunerea documentelor 

prevăzute la art. 458 alin. (1). 
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(2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează 

conform art. 457. 

(3) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă, când proprietarul 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. 

• Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice  

 
Art. 460. - (1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin 

aplicarea unei cote de  0,2% asupra valorii impozabile a clădirii. 

                  (2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin 

aplicarea unei cote de 1,3 %, asupra valorii impozabile a clădirii. 

                  (3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul 

agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 

               (4) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului 

calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform 

alin. (2) sau (3). 

               (5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de 

la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi:  

                a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal; 

                b) 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; 

                c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior; 

                d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate. În situaţia în care nu este precizată valoarea în 

documentele care atestă proprietatea, se utilizează ultima valoare înregistrată în baza de date a organului fiscal;  

                e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, 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; 

                f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată 

concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.  

                (6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 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, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată 

din anul de referinţă. În situaţia depunerii raportului de evaluare după primul termen de plată din anul de referinţă acesta produce efecte începând cu 

data de 1 ianuarie a anului fiscal următor.. 

                (7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de 

declanşare a procedurii falimentului. 

                ( 71) Prevederile alin.6. nu se aplică în cazul clădirilor care sunt scutite de plata impozitului/taxei pe clădiri potrivit art.456.alin.1. 

                (8) În cazul în care proprietarul clădirii care nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, cota 

impozitului/taxei pe clădiri este 5%. 

               (9) În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani anteriori 
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anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită conform alin. (1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii. 

                (10) Cota impozitului/taxei pe clădiri prevăzută la alin. (1) şi (2) se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. 

 

 

• Declararea, dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor  

Art. 461. - (1) Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului 

fiscal anterior. 

(2) În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a 

cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 

ianuarie a anului următor. 

(3) Pentru clădirile nou - construite, data dobândirii clădirii se consideră după cum urmează:  

a) pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, data întocmirii procesului - verbal de 

recepţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminării efective a lucrărilor; 

b) pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizaţia de construire, data din aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului - 

verbal de recepţie în termenul prevăzut de lege; 

c) pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat 

prelungirea valabilităţii autorizaţiei, în condiţiile legii, la data expirării acestui termen şi numai pentru suprafaţa construită desfăşurată care are 

elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speţă pereţi şi acoperiş. Procesul - verbal de recepţie se întocmeşte la data expirării termenului 

prevăzut în autorizaţia de construire, consemnându-se stadiul lucrărilor, precum şi suprafaţa construită desfăşurată în raport cu care se stabileşte 

impozitul pe clădiri.  

(4) Declararea clădirilor în vederea impunerii şi înscrierea acestora în evidenţele autorităţilor administraţiei publice locale reprezintă o obligaţie 

legală a contribuabililor care deţin în proprietate aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizaţie de construire. 

(5) În cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care deţine 

dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează. 

(6 În cazul extinderii, îmbunătăţirii, desfiinţării parţiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau parţială a 

folosinţei, care determină creşterea sau diminuarea valorii impozabile a clădirii cu mai mult de 25%, proprietarul are obligaţia să depună o nouă 

declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data modificării 

respective, şi datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

 (7) În cazul desfiinţării unei clădiri, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază 

teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data demolării sau distrugerii şi încetează să datoreze impozitul începând cu 

data de 1 ianuarie a anului următor, inclusiv în cazul clădirilor pentru care nu s-a eliberat autorizaţie de desfiinţare. 

(8) Dacă încadrarea clădirii în funcţie de rangul localităţii şi zonă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care 

conduce la modificarea impozitului pe clădiri, impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

(9) În cazul clădirilor la care se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate 

în condiţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru determinarea 
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sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele care corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări de cadastru. Datele rezultate din lucrările de cadastru se 

înscriu în evidenţele fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea funciară, iar impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 

ianuarie a anului următor celui în care se înregistrează la organul fiscal local lucrarea de cadastru, ca anexă la declaraţia fiscală. 

(10) În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:  

a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul; 

b) în cazul încetării contractului de leasing, impozitul pe clădiri se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii 

procesului - verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii 

contractului de leasing; 

c) atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competenţă se află clădirea, în 

termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului - verbal de predare a bunului sau a altor documente 

similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoţită de o copie a acestor documente.  

(11) În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unui contract de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se 

referă la perioade mai mari de o lună, titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia depunerii unei declaraţii la 

organul fiscal local până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractului.. 

 (12) În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se 

referă la perioade mai mici de o lună, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia 

să depună o declaraţie la organul fiscal local, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractelor, la care anexează o situaţie 

centralizatoare a acestor contracte. 

(121) În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unui contract de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se 

referă la perioade mai mari de un an, titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia depunerii unei declaraţii la 

organul fiscal local în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a contractului şi datorează taxa pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a 

anului următor.  
 (13) În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe clădiri datorate, persoana care datorează taxa pe clădiri are obligaţia să depună o 

declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a 

înregistrat situaţia respectivă. 

 (14) Declararea clădirilor în scop fiscal nu este condiţionată de înregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară. 

 (15) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a 

taxei pe clădiri 

Art. 462. - (1) Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv. 

                   (2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului 

respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local.  

                   (3) Impozitul pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul 

termen de plată. 

 

           



    Scutiri 

      Art. 456. - (1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru:  

a) clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ - teritoriale, cu excepţia încăperilor folosite pentru 

activităţi economice sau agrement, altele decât cele desfăşurate în relaţie cu persoane juridice de drept public; 

b) clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu 

finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora; 

c) clădirile aflate în proprietatea fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite, conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de 

cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural; 

d) clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial, asociaţiilor religioase şi componentelor locale ale 

acestora, precum şi casele parohiale, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice; 

e) clădirile funerare din cimitire şi crematorii; 

f) clădirile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu 

excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor 

pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit 

Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

g) clădirile unei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi 

Sportului, precum şi clădirile federaţiilor sportive naţionale, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 

h) clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice, precum şi pentru clădirile în care funcţionează 

cabinete de medicină de familie, potrivit legii, cu excepţia încăperilor folosite pentru altă activitate decât cea de medicină de familie; 

i) clădirile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în 

materia ajutorului de stat; 

j) clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la 

apărarea împotriva inundaţiilor, precum şi clădirile din porturi şi cele afectate canalelor navigabile şi staţiilor de pompare aferente canalelor, cu 

excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 

k) clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje şi tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea 

acestor construcţii, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice; 

l) clădirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului; 

m) clădirile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în calitate de fondator unic, cu excepţia încăperilor care 

sunt folosite pentru activităţi economice; 

n) clădirile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat; 

o) clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea 

cerealelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice; 

p) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c) - f) şi j) din Legea nr. 168/2020 pentru 

recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea 

unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat;  

q) clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu excepţia 

încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 
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r) clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război; 

s) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 şi art. 5 alin. (1) - (3) din Decretul - lege nr. 

118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum 

şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 

105/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; scutirea rămâne valabilă şi în cazul transferului proprietăţii prin moştenire către 

copiii acestora, indiferent unde aceştia domiciliază;  

t) 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 în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav 

sau accentuat şi  persoane încadrate în gradul I de invaliditate ; 

u) clădirile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele 

închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia încăperilor care 

sunt folosite pentru activităţi economice; 

v) clădirile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi administrării arhivei, precum şi clădirile afectate 

funcţionării Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale; 

w) clădirile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie.  

x) clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, indiferent de titularul dreptului proprietate sau de administrare,care au 

fațada stradală și/sau principală renovată sau reabilitată conform prevederilor Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu excepția 

încăperilor care sunt folosite pentru activități  economice. 

y) clădirile caselor de cultură ale sindicatelor, aflate în proprietatea/administrarea organizaţiilor sindicale, cu excepţia încăperilor folosite pentru 

activităţi economice sau agrement. 

 
(4) Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durată de cel 

mult 180 de zile consecutive sau cumulate, în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care 

este îndeplinită această condiţie. 

 
Art.456.alin2.lit.m.    

Se acordă reducere de 50% de la plata impozitului/taxei pe clădiri pentru clădirile la care proprietarii au executat lucrări de intervenție pentru 
creșterea performanței energetice. 
 

          Documente necesare: 

 

1. cererea prin care se solicita scutirea/reducerea la plata impozitului pe cladire; 

2. documentele de dobandire in proprietate a imobilului in cauza din care sa rezulte destinatia de locuinta a acestuia (CARTE FUNCIARA 

ACTUALIZATA LA ZI); 

3. autorizatia pentru executarea lucrarilor de interventie, emisa in conditiile legii; 

4. certificatul de performanta energetica sau alt document legal emis in baza auditului energetic din care sa rezulte clasa de performanta energetica la 

care se incadreaza imobilul dupa efectuarea lucrarilor de reabilitare, in care sunt precizate masurile de interventie realizate pentru reabilitarea termica; 

5. procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, intocmit in conditiile legii, prin care se constata realizarea masurilor de interventie 

recomandate de catre auditorul energetic in  raportul de audit energetic; 
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6. declaratie pe propria raspundere ca lucrarile de interventie efectuate pentru cresterea performantei energetice s-au facut exclusiv pe cheltuiala 

proprie a proprietarului. 

 

*Certificatele de performanta energetica a cladirilor vor fi eliberate de  auditori energetici autorizati, aflati pe „Lista auditorilor energetici” 

existenta pe site-ul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energetic sau pe pagina de web a Ministerului Dezvoltarii Regionale si 

Turismului. 

**Lucrarile de interventie realizate trebuie sa corespunda cu cele stabilite prin Legea nr. 372/2005 completat si modificat cu lege nr. 

101/2020, astfel incat lucrările sa fie realizate de proprietari pe cheltuiala proprie astfel încât consumul anual de energie să fie conform cu standardele 

clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero (nZEB), scutirea urmând să se acorde pe bază de cerere, pentru o perioadă de 10 ani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPITOLUL II - IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN -TERENURI CU CONSTRUCTII 

Art. 465 alin. (2) 

Zona in 

cadrul 

localitatii 

 

 

 

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2022 - lei/ha**)  

Rata inflației 2,6% 

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2023 - lei/ha**)  

Rata inflației 5,1 % 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localitati Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localitati 

0 I II III IV V 0 I II III IV V 

A     1410,54 -     1482,48  

B     - 846,35      889,51 

C             

D             

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN - ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINTA DECAT CEA 

DE TERENURI CU CONSTRUCTII  
Art. 465 alin. (3) 

Nr. crt.  

Categoria  

de folosinta 

                              

                           Zona 

NIVELURILE APLICABILE  IN  

ANUL FISCAL 2022 

lei/ha**) Rata inflației 2,6% 

 NIVELURILE APLICABILE  IN  

ANUL FISCAL 2023 

lei/ha**) Rata inflației 5,1 % 

 
 

 
Zona A Zona B Zona C Zona D 

                                      

Zona A 
Zona B Zona C Zona D 

1 Teren arabil 31,59 23,70   33,20 24,91   

2 Pasune 23,70 21,45   24,91 22,54   

3 Faneata 23,70 21,44   24,91 22,53   

4 Vie 51,90 39,50   54,55 41,51   

5 Livada 59,80 51,90   62,85 54,55   

6 Padure sau alt teren cu 

vegetatie forestiera 
31,59 23,48   33,20 24,68   

7 Terenuri cu  ape 

ape 
16,93     14,67   17,79 15,42   

8 Drumuri si cai ferate 0 0   0,00 0,00   
9 Neproductiv 0 0   0,00 0,00   

0 

Localitatea Corund se incadrează în rang IV. zona A. 

Localităţiile Atia, Valea lui Pavel, Fântâna Brazilor, Calonda se încadrează în rang V. zona B. 

Se aplica coeficientul de corectie 

Pentru localitatea Corund : 1,10 



Pentru localităţiile: Atia, Valea lui Pavel, Fântâna Brazilor, Calonda:1,00 

 
 
 

Ca excepţie de la prevederile alin. (3) - (5), în 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN 

                                                                                             CAPITOLUL II 

Art. 465 alin. (7)                                                                  

Nr. 

crt. 

 

 

 

 

 

         Categoria de folosinta 

 

 

 

 

                            ANUL FISCAL 2022 

Impozit x ha x coeficient de corectie 

Rata inflaţiei 2,6 % 

                             ANUL FISCAL 2023 

 

Rata inflaţiei 5,1 % 

                                       Impozit  

                                          ( lei ) 

                                       Impozit  

                                          ( lei ) 

1 Teren cu constructii  30.47 32,02 

2 Arabil 51.91 54,56 

3 Pasune 27.09 28,47 

4 Faneata 27.09 28,47 

5 
Vie pe rod, alta decat cea prevazuta 

la nr. crt. 5.1 

58.68 
61,67 

   5.1 Vie pana la intrarea pe rod x x 

6 
Livada pe rod, alta decat cea   

prevazuta la nr. crt. 6.1 

58.68 
61,67 

6.1 Livada pana la intrarea pe rod X x 

7 

Padure sau alt teren cu vegetatie 

forestiera cu exceptia celui prevazut 

la nr . crt. 7 . 1 

13.54 

14,23 

7.1 
Padure in varsta de pana la 20 de ani 

si padure cu rol de protectie 
X x 

8 
Teren cu apa, altul  decat cel cu 

amenajari piscicole 
4.51 4,74 

8.1 
Teren cu amenajari 

piscicole 

33.86 
35,59 

9 Drumuri si cai ferate X x 

10 Neproductiv X x 

 
Se aplica coeficientul de corectie 

Pentru localitatea Corund : 1,10 

Pentru localităţiile: Atia, Valea lui Pavel, Fântâna Brazilor, Calonda:1,00 

 



• Declararea şi datorarea impozitului şi a taxei pe teren  

 
Art. 466. - (1) Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului 

fiscal anterior. 

 (2) În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local 

în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, şi datorează impozit pe teren începând cu data de 

1 ianuarie a anului următor. 

(3) În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul este datorat de persoana care deţine 

dreptul de proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează. 

(4) Dacă încadrarea terenului în funcţie de rangul localităţii şi zonă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care 

conduce la modificarea impozitului pe teren, impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

(5) În cazul modificării categoriei de folosinţă a terenului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul 

fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data modificării folosinţei, şi datorează impozitul pe 

teren conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

(6) În cazul terenurilor la care se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile 

executate în condiţiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere 

suprafeţele care corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări de cadastru. Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, în 

registrul agricol, precum şi în cartea funciară, iar impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în 

care se înregistrează la organul fiscal local lucrarea respectivă, ca anexă la declaraţia fiscală. 

(7) În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:  

a) impozitul pe teren se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul; 

b) în cazul în care contractul de leasing financiar încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe teren se datorează de locator, 

începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care terenul a fost predat locatorului prin încheierea procesului - verbal de predare - primire a 

bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing; 

c) atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competenţă se află terenul, în termen 

de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului - verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care 

atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoţită de o copie a acestor documente.  

(8) În cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unui contract de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se 

referă la perioade mai mari de o lună, titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia depunerii unei declaraţii la 

organul fiscal local până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractului. 

(9) În cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se 

referă la perioade mai mici de o lună, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia 

să depună o declaraţie la organul fiscal local, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractelor, la care anexează o situaţie 

centralizatoare a acestor contracte 

(10) În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe teren datorate, persoana care datorează taxa pe teren are obligaţia să depună o 

declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a 

înregistrat situaţia respectivă. 
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(11) Declararea terenurilor în scop fiscal nu este condiţionată de înregistrarea acestor terenuri la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară. 

(12) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a 

taxei pe teren.  

 

• Plata impozitului şi a taxei pe teren  

 
Art. 467. - (1) Impozitul pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 

(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului 

respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 10%.  

(3) Impozitul pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral 

până la primul termen de plată. 

(4) În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ - teritoriale, prevederile 

alin. (2) şi (3) se referă la impozitul pe teren cumulat. 

(5) În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe teren se plăteşte 

lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, titularul 

dreptului de administrare sau de folosinţă. 

(6) În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana juridică de drept public care transmite dreptul de concesiune, 

închiriere, administrare sau folosinţă colectează taxa pe teren de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă şi o varsă 

lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului. 

 

 

• Scutiri  

 
Art. 464. - (1) Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru:  

a) terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ - teritoriale, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru 

activităţi economice sau agrement; 

b) terenurile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu 

finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora; 

c) terenurile fundaţiilor înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, 

precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural; 

d) terenurile aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia 

suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice; 

e) terenurile aparţinând cimitirelor şi crematoriilor; 

f) terenurile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu 

excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor 

pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit 

Legii nr. 263/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

g) terenurile unităţilor sanitare publice, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice; 
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h) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaţie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv 

ecluzele şi staţiile de pompare aferente acestora, precum şi terenurile aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, pe baza avizului privind categoria 

de folosinţă a terenului, emis de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară; 

i) terenurile folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea 

resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecţie definite în lege, precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel 

printr-o hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului; 

j) terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât durează ameliorarea acestora; 

k) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură; 

l) terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naţionale, drumuri principale administrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi 

Drumuri Naţionale din România - S.A., zonele de siguranţă a acestora, precum şi terenurile ocupate de piste şi terenurile din jurul pistelor 

reprezentând zone de siguranţă; 

m) terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum şi cele ale metroului; 

n) terenurile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei 

în materia ajutorului de stat; 

o) terenurile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat; 

p) terenurile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în calitate de fondator unic, cu excepţia terenurilor care 

sunt folosite pentru activităţi economice; 

q) terenurile instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului 

şi Sportului, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 

r) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de 

război; 

s) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art.1.Decretului - lege nr. 118/1990, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare; scutirea rămâne valabilă şi în cazul transferului 

proprietăţii prin moştenire către copiii acestora, indiferent unde aceştia domiciliază; 

t) 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 în care au în îngrijire , supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav 

sau accentuat și persoane încadrate în gradul I de invaliditate. 

u) terenul aferent clădirii de domiciliu aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c) - f) şi j) din Legea nr. 168/2020; 

v) terenurile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi administrării arhivei, precum şi terenurile afectate 

funcţionării Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale; 

w) suprafeţele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru care nu se reglementează procesul de producţie lemnoasă, cele certificate, 

precum şi cele cu arborete cu vârsta de până la 20 de ani; 

x) terenurile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie; 

y) terenurile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu statut de utilitate publică, precum şi 

cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia terenurilor 

care sunt folosite pentru activităţi economice.  
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z) suprafețele construite ale terenurilor aferente clădirilor clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, prevăzute la 

art.456.alin.1.lit.x., indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu excepția terenurilor care sunt folosite pentru activități 

economice. 

(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în 

care persoana depune documentele justificative. 

(4) Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter 

sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50% . Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este 

îndeplinită această condiţie.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

CAPITOLUL III - IMPOZITUL PE  MIJLOACELE DE TRANSPORT 

Art. 470 alin. (2) 

Tipuri de autovehicule   

 

NIVELURI APLICABILE ÎN ANUL 

2022 

suma in lei pt.fiecare grupa de 200 cmc 

sau fractiune din aceasta  

Rata inflaţiei 2,6 % 

NIVELURI APLICABILE ÎN 

ANUL 2023 

suma in lei pt.fiecare grupa de 200 

cmc sau fractiune din aceasta  

Rata inflaţiei 5,1 % 

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

1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de    

până la 1.600 cm3 inclusiv 
9.02 9,48 

2.  Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3 10.16 10,68 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cmc si 2000 cmc inclusiv 20.30 21,34 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cmc si 2600 cmc 81.26 85,40 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc si 3000 cmc 162.50 170,79 

6. Autoturisme cu capacitatea cilindriea peste 3001 cmc 327.25 343,94 

7 Autobuze, autocare, microbuze 27.09 28,47 

8. Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv,  33.86 35,59 

9. Tractoare inmatriculate 20.30 21,34 

  

III. Vechicule înregistrate 
NIVELURI STABILITE PE  ANUL 2022 

NIVELURI STABILITE PE  ANUL 

2023 

1. Vechicule cu capacitate cilindrica Lei/205 cm3 Lei/205 cm3 

1.1. Vechicule înregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800 cm3 4.51 4,74 

1.2. Vechicule   înregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cm3 6.77 7,12 

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată 112,84 lei/an 118,59 lei/an 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

Art.470 alin. 5 

   

 

 

 

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maxim admisă 

 

NIVELURI STABILITE ANUL 2022 

Sume indexate în funcţie de rata de schimb a 

monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a 

lunii octombrie 2021 ,respectiv 4,9470 lei , publicată 

în Jurnalul Uniunii Europene nr.C400/2 și de 

nivelurile minime prevăzute în Directiva 

1999/62/CE 

 

NIVELURI STABILITE ANUL 2023 

Sume indexate în funcţie de rata de schimb a 

monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a 

lunii octombrie 2022, respectiv 4,9490 lei, publicată 

în Jurnalul Uniunii Europene și de nivelurile minime 

prevăzute în Directiva 1999/62/CE 

Impozitul 

(în lei/an) 

Impozitul 

(lei/an)  

Ax(e) motor(are) cu sistem 

de suspensie pneumatica sau 

echivalentele recunoscute 

 

Alte sisteme 

de suspensie pentru 

axele motoare 

Ax(e) motor(are) cu 

sistem de suspensie 

pneumatica sau 

echivalentele recunoscute 

 

Alte sisteme 

de suspensie pentru axele 

motoare 

I Vehicule cu două axe 

  1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 153,36 0 153,41 

  2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 153,36 425,44 153,41 425,61 

  3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 425,44 598,59 425,61 598,82 

  4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 598,59 1355,48 598,82 1356,02 

  5 Masa de cel puţin 18 tone 598,59 1355,48 598,82 1356,02 

II    

  1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 153,36 267,14 153,41 267,24 

  2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 267,14 549,12 267,24 549,33 

  3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 549,12 712,37 549,33 712,65 

  4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 712,37 1098,23 712,65 1098,67 

  5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1098,23 1706,72 1098,67 1707,40 

  6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1098,23 1706,72 1098,67 1707,40 

  7 Masa de cel puţin 26 tone 1098,23 1706,72 1098,67 1707,40 

III    

  1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 712,37 722,26 712,65 722,55 

  2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 722,26 1127,92 722,55 1128,37 

  3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1127,92 1790,81 1128,37 1791,53 

  4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1790,81 2656,54 1791,53 2657,61 

  5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1790,81 2656,54 1791,53 2657,61 

  6 Masa de cel puţin 32 tone 1790,81 2656,54 1791,53 2657,61 
 

 



Combinaţii de autovehicuie (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totaiă maximă autorizată egaiă sau mai mare de 12 tone 

Art. 470 alin. 6 

  

 

 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă 

admisă 

 

NIVELURI STABILITE ANUL 2022 

Sume indexate în funcţie de rata de schimb a 

monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a 

lunii octombrie 2021 ,respectiv 4,9470 lei ,publicată 

în Jurnalul Uniunii Europene  nr.C400/2 și de 

nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE 

 

NIVELURI STABILITE ANUL 2023 

Sume indexate în funcţie de rata de schimb a 

monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii 

octombrie 2022 ,respectiv 4,9490 lei ,publicată în 

Jurnalul Uniunii Europene  și de nivelurile minime 

prevăzute în Directiva 1999/62/CE 

Impozitul 

(în lei/an) 

 

Impozitul 

(în lei/an) 

 

Ax(e) motor(are) cu sistem 

de suspensie pneumatica sau 

echivalentele recunoscute 

 

Alte sisteme 

de suspensie pentru axele 

motoare 

Ax(e) motor(are) cu 

sistem de suspensie 

pneumatica sau 

echivalentele recunoscute 

 

 

Alte sisteme 

de suspensie pentru axele 

motoare 

1 Vehicule cu 2+1 axe 

 1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0 

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

 3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 69,26 0 69,28 

 4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 69,26 158,30 69,28 158,36 

 5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 158,30 371,03 158,36 371,17 

 6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 371,03 479,86 371,17 480,05 

 7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 479,86 865,73 480,05 866,07 

 8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 865,73 1518,73 866,07 1519,34 

 9 Masa de cel puţin 28 tone 865,73 1518,73 866,07 1519,34 

II    

 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 148,41 346,29 148,47 346,43 

 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 346,29 568,90 346,43 569,13 

 3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 568,90 836,04 569,13 836,38 

 4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 836,04 1009,18 836,38 1009,59 

 5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1009,18 1657,25 1009,59 1657,91 

 6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1657,25 2300,36 1657,91 2301,28 

 7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2300,36 3492.58 2301,28 3493,99 

 8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2300,36 3492,58 2301,28 3493,99 

 9 Masa de cel puţin 38 tone 2300,36 3492,58 2301,28 3493,99 

III    

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1830,39 2547,70 1831,13 2548,73 

 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2547.70 3462,90 2548,73 3464,30 

 3 Masa de cel puţin 40 tone 2547,70 3462,90 2548,73 3464,30 



 

 

 

Remorci, semiremorci sau rulote   

Art. 470 alin. 7 

Masa totala maxima autorizata NIVELURILE APLICABILE  IN ANUL 2022 

Impozitul, in lei  

NIVELURILE APLICABILE  IN ANUL 2023 

Impozitul, in lei  

a) Pana la 1 tona inclusiv 10.16 10,68 

b) Peste 1 t, dar nu mai mult de 3 t 38.36 40,32 

c) Peste 3 t, dar nu mai mult de 5 t 58.68 61,67 

d) Peste 5 tone 72.22 75,90 
 

 Art.470.alin.8.   În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

Mijlocul de transport pe apă  

Impozitul pentru anul 

2023 

Rata inflaţiei 5,1% 

- lei/an - 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 24,91 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 66,41 

3. Bărci cu motor 249,07 

4. Nave de sport şi agrement 593,01 

5. Scutere de apă 249,07 

6. Remorchere şi împingătoare: X 

a) până la 500 CP, inclusiv 662,99 

b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv 1078,08 

c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv 1658,04 

IV    

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1617,67 2245,94 1618,32 2246,84 

 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2245,94 3106,72 2246,84 3107,97 

 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3106,72 4595,76 3107,97 4597,62 

 4 Masa de cel puţin 44 tone 3106,72 4595,76 3107,97 4597,62 

V    

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 920,14 1113,07 920,51 1113,52 

 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1113,07 1662,19 1113,52 1662,86 

 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1662,19 2646,65 1662,86 2647,71 

 4 Masa de cel puţin 44 tone 1662,19 2646,65 1662,86 2647,71 



d) peste 4000 CP 2653,10 

7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta 215,85 

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X 

a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 215,85 

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 3000 de tone, inclusiv 332,08 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 581,14 
 

• Declararea şi datorarea impozitului pe mijloacele de transport  
Art. 471. – (1) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra unui 

mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. 

(2)     În cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază 

teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe 

mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării mijlocului de transport. 

(3) În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul 

fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, şi datorează impozit pe mijloacele de 

transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării acestuia în România. 

 (4) În cazul radierii din circulaţie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal în a cărui rază 

teritorială de competenţă îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, şi încetează să datoreze 

impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

(5) În cazul oricărei situaţii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau 

punctului de lucru, contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a cărei rază 

teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenită, şi datorează impozitul pe mijloacele 

de transport stabilit în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

(6) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:  

a) impozitul pe mijloacele de transport se datorează de locatar începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii contractului de leasing 

financiar, până la sfârşitul anului în cursul căruia încetează contractul de leasing financiar; 

b) locatarul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competenţă se înregistrează mijlocul de transport, în 

termen de 30 de zile de la data procesului – verbal de predare – primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în 

posesia locatarului, însoţită de o copie a acestor documente; 

c) la încetarea contractului de leasing, atât locatarul, cât şi locatorul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la consiliul local competent, în termen de 

30 de zile de la data încheierii procesului – verbal de predare – primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia 

locatorului, însoţită de o copie a acestor documente.  

(7) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe 

mijloacele de transport.  

• Plata impozitului 
Art. 472. – (1) Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 

(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a 

anului respectiv inclusiv, se acordă o bonificaţie de până la 10% inclusiv.  



 

 

(3) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, 

se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care 

impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ – teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport 

cumulat al acestora. 

 

• Scutiri 

 
 Art. 469. – (1) Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru:  

a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite 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 și a persoanelor încadrate în gradul I de 

invaliditate, respectiv a reprezentanților legali,pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat 

și persoane încadrate în 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 și 5.al Decretului – lege nr. 118/1990, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, 

scutirea rămâne valabilă şi în cazul transferului mijlocului de transport prin moştenire către copiii acestora. 

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, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 

e) navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei şi 

Insula Balta Ialomiţei; 

f) mijloacele de transport ale instituţiilor publice; 

g) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, 

inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi, dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public; 

h) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare; 

i) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral; 

j) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenţii în situaţii de urgenţă; 

k) mijloacele de transport ale instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a 

Ministerului Tineretului şi Sportului; 

l) mijloacele de transport ale fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de 

cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural; 

m) mijloacele de transport ale organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură 

găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu 

handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii; 

n) autovehiculele acţionate electric; 
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o) autovehiculele second – hand înregistrate ca stoc de marfă şi care nu sunt utilizate în folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau 

societate de leasing; 

p) mijloacele de transport deţinute de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.  

Scutirile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) se acordă integral pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, aflat în proprietatea 

persoanelor menţionate la aceste litere, deţinute în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă – parte din dreptul de proprietate asupra 

mijlocului de transport aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota – parte deţinută de aceşti terţi. 

 Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport, stabilită conform alin.1.lit.b. se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care 

persoana depune documentele justificative. 

      În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%. 

 

Art. 4871. – Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de 

transport prevăzute la art. 456, 464 şi 469 se aplică, începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care deţin documente 

justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior şi care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale 

autorităţilor publice locale, până la data de 31 martie, inclusiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



CAPITOLUL IV – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI A AUTORIZATIILOR 

 

Art. 474 

alin. (1) 

 

Taxa pentru eliberarea 

certificatului de urbanism, in 

mediul rural 

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 

2022 

Rata inflaţiei 2,6 % 

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 

2023 

Rata inflaţiei 5,1 % 

Suprafata pentru care se obtine certificatul de 

urbanism 

Taxa, in lei Taxa, in lei 

a) Pana la 150 mp inclusiv 3.38 3,55 

b) Intre 151 si 250 mp inclusiv 3.95 4,15 

c) Intre 251 si 500 mp inclusiv 5.08 5,34 

d) Intre 501 si 750 mp inclusiv 6.77 7,12 

e) Intre 751 si 1000 mp inclusiv 7.90 8,30 

f) Peste 1.000 mp   7,90+0,01  lei/mp pentru fiecare mp care depaseste 

1.000 mp 

   8,30+0,01  lei/mp pentru fiecare mp care depaseste 

1.000 mp 

Art. 474 alin. (3) Taxa pentru prelungirea 

unui certificat de urbanism  

30% din cuantumul taxei pentru eliberarea 

certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 

 

30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului 

sau a autorizaţiei iniţiale. 

 Art. 474 alin. (4) Taxa pentru avizarea 

certifica-tului de urbanism de catre comisia de 

urbanism si amenajarea terito-riului, de catre 

primari sau de structurile de specialitate din 

cadrul consiliului judetean 

 

 

16.93 

 

 

17,79 

Art. 474 alin. (5) Taxa pentru eliberarea unei 

autorizaţii de construire pentru o clădire 

rezidenţială sau clădire – anexă 

     0,5 % din valoarea autorizată a lucrărilor de 

construcţie 

     0,5 % din valoarea autorizată a lucrărilor de 

construcţie 

Art. 474 alin. (6) Taxa pentru eliberarea 

autorizaţiei de construire pentru alte 

construcţii decât cele menţionate la alin. (5) 

       1% din valoarea autorizată a lucrărilor de 

construcţie, inclusiv instalaţiile aferente 

       1% din valoarea autorizată a lucrărilor de 

construcţie, inclusiv instalaţiile aferente 

Art. 474  alin  (8) Taxa pentru prelungirea 

unei autorizaţii de construire 

30% din cuantumul taxei pentru eliberarea 

certificatului sau a autorizaţiei iniţiale 

30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului 

sau a autorizaţiei iniţiale 

Art. 474  alin  (9)  Taxa pentru eliberarea 

autorizaţiei de desfiinţare, totală sau 

parţială, a unei construcţii 

0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru 

determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii 

desfiinţate. 

0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru 

determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii 

desfiinţate. 

Art. 474  alin  (10)   Taxa pentru eliberarea 

autorizatiei de foraje sau excavari 

16,93 pentru fiecare mp afectat 17,79 lei pentru fiecare mp afectat 



 

 

 

CAPITOLUL V. TAXA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAȚIILOR PENTRU A DESFĂSURAREA UNOR ACTIVITATATI 
 

Art. 475 alin. ( 1) Taxa pentru eliberarea 

autorizaţiilor sanitare de funcţionare  

22,.57 
23,72 

Art. 475 alin. (2)  Taxele pentru eliberarea 

atestatului de producător, respectiv pentru 

eliberarea carnetului de comercializare a 

produselor din sectorul agricol 

 

 

 

90,28 
94,88 

Art. 475 alin. (3)  Taxă pentru eliberarea/vizarea 

anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea 

activităţii de alimentaţie publică (561 - 

Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de 

servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi 

recreative şi distractive  

a) 2256,92 lei  pentru o suprafaţă de până la 

500 m2; 

b) 67952,06  lei pentru o suprafaţă mai mare de 

500 m2.  
 

a) 2.372,02.lei pentru o suprafaţă de până la 

500 m2; 

b) ) 7.138,46 lei pentru o suprafaţă mai mare de 

500 m2.  
 

Art. 474  alin  (12)    Taxa pentru eliberarea 

autorizaţiei necesare pentru lucrările de 

organizare de şantier în vederea realizării 

unei construcţii, care nu sunt incluse în altă 

autorizaţie de construire, 

 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de 

organizare de santier 

          3% din valoarea autorizata a lucrarilor de 

organizare de santier 

Art. 474 alin.  (13) Taxa pentru eliberarea 

autorizaţiei de amenajare de tabere de 

corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri 

2% din valoarea autorizată a lucrărilor de 

construcţie. 

       2% din valoarea autorizată a lucrărilor de 

construcţie. 

Art. 474 alin. (14) Taxa pentru autorizarea 

amplasării de chioşcuri, containere, tonete, 

cabine, spaţii de expunere, corpuri şi 

panouri de afişaj, firme şi reclame situate 

pe căile şi în spaţiile publice 

9,02 lei, inclusiv, pentru fiecare metru pătrat de 

suprafaţă ocupată de construcţie 

         9,48 lei, inclusiv, pentru fiecare metru pătrat de 

suprafaţă ocupată de construcţie 

Art. 474 alin. (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 

14,67 lei, pentru fiecare racord. 15,41 lei, pentru fiecare racord 

Art. 474 alin. (16) ) Taxa pentru eliberarea 

certifica-tului de nomenclatura stradala si 

adresa 

 

                  10,15 10,67 



 

 

• Scutiri 

  
Art. 476. - (1) Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor următoarele:  

a) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt veterani de război, văduve de război sau văduve nerecăsătorite ale veteranilor de 

război; 

b) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt persoanele prevăzute la art. 1 din Decretul - lege nr. 118/1990 si a persoanelor 

fizice prevăzute la art.1.din OG.nr.105/1999 republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lăcaşuri de cult sau construcţii - anexă; 

d) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi 

care aparţin domeniului public al statului; 

e) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lucrările de interes public naţional, judeţean sau local; 

f) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie publică; 

g) autorizaţiile de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare, conform legii; 

h) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie sau o unitate care funcţionează sub 

coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului; 

i) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o fundaţie înfiinţată prin testament, constituită 

conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, 

social şi cultural; 

j) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o organizaţie care are ca unică activitate acordarea 

gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de 

recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane 

aflate în dificultate, în condiţiile legii; 

k) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, în cazul unei calamităţi naturale. 
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CAPITOLOL VI -TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE 

 NIVELURILE STABILITE PENTRU 

ANUL 2022 

Rata inflaţiei 2,6 % 

NIVELURILE APLICABILE PENTRU 

ANUL FISCAL 2023 
Rata inflaţiei 5,1 % 

Art. 477 alin. 5. Cota taxei pentru serviciile de reclamă şi 

publicitate 
cota procentuală 3% din valoarea serviciilor de 

reclamă şi publicitate 
cota procentuală 3% din valoarea serviciilor de 

reclamă şi publicitate 
Art. 478 alin. (2) Taxa pentru afisaj in scop de reclamă si 

publicitate 
- lei/mp sau fractiune de mp - - lei/mp sau fractiune de mp - 

a) in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana 

deruleaza o activitate economica 36.11 37,95 

b) in cazul oricarui alt panou, 

afisaj sau structure de afisaj pentru reclama si publicitate 25.96 27,28 

 
CAPITOLUL VII - IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

 NIVELURILE STABILITE PENTRU 

ANUL 2022 
 

NIVELURILE APLICABILE PENTRU 

ANUL FISCAL 2023 
 

Art. 481 alin. (2) 

Manifestarea artistica sau activitatea distractiva: 

-prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din 

vânzarea biletelor de intrare/abonamentelor- 
-prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din 

vânzarea biletelor de intrare/abonamentelor, exclusiv 

taxa pe valoarea adăugată 
a) in cazul unui spectacol de teatru, 

balet,operă,concert,prezentarea unui film, spectacol 

de circ, orice competiție sportivă. 

2 %  2%  

b) in cazul oricărei alte manifestări artistice decât 

cele enumerate la lit.a   

5%                                    5% 

  Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezentul articol au obligaţia de:  

        a) a înregistra biletele de intrare şi/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale care îşi 

exercită autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul; 

        b) a anunţa tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul, precum şi în orice alt loc în care se vând bilete de 

intrare şi/sau abonamente; 

         c) a preciza tarifele pe biletele de intrare şi/sau abonamente şi de a nu încasa sume care depăşesc tarifele precizate pe biletele de intrare şi/sau 

abonamente; 

         d) a emite un bilet de intrare şi/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori; 

          e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, documentele justificative privind calculul şi 

plata impozitului pe spectacole; 

          f) a se conforma oricăror altor cerinţe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidenţa şi inventarul biletelor de intrare şi a abonamentelor, 

care sunt precizate în normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, 

contrasemnate de Ministerul Culturii şi Ministerul Tineretului şi Sportului 

       * Scutiri Art. 482. - Spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole.  

 



 

                                                       
CAPITOL VIII . TAXE SPECIALE 

Art. 484. Taxe aflate în administrarea compartimentului de administrare a domeniului puclic şi privat al comunei Corund 

 

 
Taxa de piaţă şi comercială NIVELURILE STABILITE 

PENTRU ANUL 2022 

 

NIVELURILE APLICABILE 

PENTRU ANUL FISCAL 2023 

a. Pentru vânzarea produselor de orice fel din vehicule sau auto vehicule: 5 lei/mp/zi 

 

6 lei/mp/zi 

 
b. Pentru folosirea platourilor, meselor şi altor spaţii din pieţe,târguri şi oboare 

  - rezervare loc de vânzare 

 

5 lei/mp/zi 

50 lei/loc/lună 

6 lei/mp/zi 

53 lei/loc/lună 

c. Pentru vânzarea de animale şi păsări: 

-   bovine ,bubaline,cabaline şi porcine până la 6 luni 

-   ovine şi caprine 

-   animale mici şi păsări cu excepţia pui de zi   

-   bovine,bubaline,cabaline şi porcine peste 6 luni 

 

- 

 

- 

d. Pentru ocuparea locurile necesare vânzării produselor rezultate din exercitarea unei 

act.pe cont propriu 
5 lei/zi/mp 6 lei/zi/mp 

e. Pentru ocuparea locurilor necesare vânzării obiectelor de ocazie -mărfuri industriale de 

folosinţă îndelungată 
- - 

f. Tarif pentru folosirea podul basculant la piaţa săptămânala: 

 - animal 

 - căruţă  

 

- 

 

- 

g. Taxă pentru ocuparea locurilor în perimetrul pieţii de către mijloace detransport:  

- cu tracţiune animală 

- Cu tracţiune mecanică: 

    - autoturisme    

    - autofurgonete   

    - autocamioane        

 

- 

 

- 

h. Taxa pentru utilizarea acelor drumuri forestiere care nu au fost modernizate din fonduri 

UE sau au iesit din perioada de monitorizare. 

-  tansport material lemnos pentru persoane juridice 

- pentru alte produse (piatra sparta, balast, etc.) 

 

5 lei/mc  

10  lei/mc 

 

6 lei/mc  

11  lei/mc 

i. Taxa pentru prevenirea şi stingerea incendiilor: 

- pentru persoane fizice 

- pentru agenţi economici   

-  prestări servicii cu motopompă 

- prestaţii pentru gospodării 

-  tarif pentru transportul apei cu autovidanjor 

 

50 lei/gosp/an 

150 lei/agent ec./an 

50 lei/oră 

50 lei/oră 

300 lei/ocazie 

 

60 lei/gosp/an 

200 lei/agent ec./an 

60 lei/oră 

60 lei/oră 

320 lei/ocazie 

j. Taxa de coşerit      

 
30 lei/coş  35 lei/coş  



 

  

 

k. Tarif pt.verificarea şi întreţinerea reţelei în domeniul apei potabile, conf. art. 43, alin 

(8), Legea 51/2006 modif. 

 

- Tarif pentru instalator pt. gospodării în cazul efectuării unor reparaţii pe reţea interioară 

 

- Tarif de apă sărată pentru scopuri industriale 

 

 

 

 

 

50 lei/oră 

 

0,50 lei/ l 

 

 

 

 

 

 

 

53 lei/oră 

 

0,60 lei/ l 

 

 

l. Taxa/tarif bransament apă potabilă – include realizarea bransamentului  avand o 

lungime de 10 m, camin echipat cu contor                 

 

1.500 lei  

 

2000 lei  

l1. Taxa/tarif bransament apă potabilă – include realizarea bransamentului  avand o 

lungime de 10 m – unde exista cămin corespunzător care se afla la limita proprietatii - cea 

mai apropiata de conducta comunala de apa potabila 

700 lei 1000 lei 

l2. Tarif manopera - branşament canalizare  70 lei/m 100 lei/m 

m. Taxa pentru colectarea şi transportul deşeurilor menajere: 

- persoane fizice 

- unitati economice      

 

9  lei/pers/lună 

98  lei/mc +TVA 

 

 

10  lei/pers/lună 

120  lei/mc +TVA 

 

n. Taxa pentru paza bunurilor :  

- pentru gospodării. 

- peste vîrsta de 70 ani - capul gospodăriei 

- pt.proprietari de chioşc  

- pt. ag.economici 

- prestaţii pentru gospodării 

 

 

100 lei//gospodărie/an 

- 

100 lei/chioşc/an 

200 lei/ag. ec./an 

- 

 

 

120 lei//gospodărie/an 

- 

150 lei/chioşc/an 

250 lei/ag. ec./an 

- 

o. Prestare la oficierea căsătoriilor: 

- în afara programului de lucru   

 

 

                         300 lei 

 

                         320 lei 

 

p. Taxe pentru primirea,remiterea actelor şi asistenţei privind desfăşurarea activităţii 

economice de către persoane fizice autorizate     întreprinderile individuale şi 

întreprinderile familiale: 

- Asigurarea obţinerii act sediu profesional, punct de lucru, adeverinţă rol fiscal           

- Redactarea Declaraţie -Tip de notorietate 

 

 

 

 

150 lei 

150 lei 

 

 

 

 

160 lei 

200 lei 



 

 

r.  Tarife de urgenţă: 

 

- Pt. emiterea Certificatului de urbanism în regim de urgenţă 

 

- Pt. emiterea Autorizaţiei de construire/desfiinţare în regim de urgenţă 

 

- Pt. emiterea Autorizaţilor de branşament în regim de urgenţă 

 

- Pt. Avizarea certif. de urb. către comisia de urb în regim de urgenţă 

 

- Pt. Eliberarea copiilor hileografice de planuri cadasatrale 

 

- emieterea in regim de urgenta a certificatului de atestare fiscala 

 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

5 X valorii apl. în caz normal 

 

50% din valoarea Autorizaţiei 

 

5 X valorii apl. în caz normal 

 

5 X valorii apl. în caz normal 

 

5 X valorii apl. în caz normal 

 

100 lei 

 

 

 

 

 

5 X valorii apl. în caz normal 

 

50% din valoarea Autorizaţiei 

 

5 X valorii apl. în caz normal 

 

5 X valorii apl. în caz normal 

 

5 X valorii apl. în caz norma 

 

                        150 lei 

 

 

s.   Acodul de funcţionare: 

 

       -     eliberarea acordului de funcționare 

 

- modificarea acordului de funcționare 

 

- orarul de funcționare  

 

 

100 lei 

 

50 lei 

 

50 lei 

 

 

150 lei 

 

                          100 lei 

 

60 lei 

 

t. taxa specială de autorizare pentru program prelungit 

 

 

 

                100 lei/ocazie 

 

 

               110 lei/ ocazie 

 

v. preţ apă potabilă  

          - pentru populaţie 

          - pentru restul utilizatorilor 

 

2,30 lei/mc  

2,51 lei/mc  

 

3 lei/mc  

3,50 lei/mc  

w. tarif serviciu de canalizare epurare  

           - pentru populaţie 

          - pentru restul utilizatorilor 

 

4,15 lei/mc  

4.15 lei/mc 

 

4,50 lei/mc  

4.50 lei/mc 

 

 

 

 

 

 



 

 

Scutiri 
       Se acordă la cerere reducere de 50% de la plata taxei pentru prevenirea și stingerea incendiilor ( lit.i.) veteranilor de război, văduvelor de război 
și văduvelor necăsătorite ale veteranilor de război, persoanelor fizice prevăzute la art.1. din Decretul-lege nr.118/1990, persoanelor cu handicap grav 
sau accentuat, persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate și reprezentanților legali ai  minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor 
încadrați în gradul I de invaliditate. 
 
      Se acordă la cerere reducere de 50% de la plata taxei pentru paza bunurilor ( lit.n.) veteranilor de război, văduvelor de război și văduvelor 

necăsătorite ale veteranilor de război, persoanelor fizice prevăzute la art.1. din Decretul-lege nr.118/1990, persoanelor cu handicap grav sau 

accentuat, persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate și reprezentanților legali ai  minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor 

încadrați în gradul I de invaliditate. 

  

     Se acordă la cerere reducere de 50% de la plata taxei pentru colectarea şi transportul deşeurilor menajere , de la plata taxei de apă şi de la plata taxei 

de canalizare persoanelor/unor membri ai familiei/ familiilor care pentru timp îndelungat nu se află în localitate/ muncesc sau învăţ în altă localitate sau 

în străinătate. Cererii de reducere trebuie anexat orice document care face dovada clară a faptului că familia/persoana nu se află timp îndelungat în 

comuna Corund.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL IX - ALTE TAXE LOCALE 

 
 

 NIVELURILE 

STABILITE PENTRU 

ANUL 2022 

Taxa, in lei 

NIVELURILE APLICABILE PENTRU 

ANUL FISCAL  2023 

 Taxa, in lei 

Art. 486 alin. (1.) Taxa pentru  utilizarea temporară a locurilor publice  

a.Taxa de parcare pentru fiecare mijloc de transport  
             2 lei /oră/ autoturism 
              10  lei/ oră/ autobus 
             10 lei/zi/autoturism 

 

                             5 lei /oră/ vehicule 
                               20 lei/zi / vehicule 

  
b.Taxe pentru ocuparea temporară a locurilor publice 20 lei/ mp. 21 lei/ mp/an 

c.Taxă pentru depozitarea provizorie a diferitelor materiale pe locuri publice 

- persoane fizice 

- persoane juridice 

5 lei/zi/mp 

10 lei/zi/mp 

6 lei/zi/mp 

11 lei/zi/mp 

d. Taxa pentru ocuparea domeniului public cu lucrări de: intervenţii la reţelele 

 - persoane fizice                                              

  

- persoane juridice 

15lei/metru linear 

(săpătura) 

20 lei/metru linera 

(săpătura) 

16 lei/metru linear (săpătura) 

21 lei/metru linera (săpătura) 

  Art. 486 alin.  (4) Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale 

administrativă 

563,38/ divorț 

 

592,11/ divorț 

 

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

de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale                  32,83 lei                                     34,50 lei   

Taxa pentru întocmirea / eliberarea plan de situaţii şi /sau plan de încadrare în zonă 51,30 lei 53,92 lei 

 

Taxa pentru emiterea Autorizației taxi 

 

500 lei 

 

530 lei 

 

Taxa pentru viza anuală Autorizație taxi 

 

110 lei/masină 

 

150 lei/masină 

 

Taxă specială pentru eliberarea certificatului de cazier de conduită profesională  

 

 

30 lei 

 

32 lei 

 Taxa pentru înregistrarea vehiculelor care nu se supun înmatriculării: 

         - taxa de înregistrare 

         - certificatul de înregistrare 

         - contravaloarea plăcuță cu nr. de înregistrare 

30 

30 

50 

32 

32 

80 



 

 

 
Taxe pentru: închirierea spaţiilor aflate în domeniul public al comunei Corund şi servicii oferite către populaţie 

 
Taxe pentru închirieri NIVELURILE STABILITE PENTRU 

ANUL 2022 

NIVELURILE APLICABILE 

PENTRU ANUL FISCAL 2023 

a. Taxele de închiriere la căminele culturale pentru nunta, bal sau discoteca: 

- în satul de reşedinţă 

- în satele aparţinătoare   

- se plătește un avans de 50% 

 

 

 

 

 

50 % din taxa de inchiriere se plateste la datadepunerii cererii 

 

 

1500 lei 

1000 lei 

 

 

2500 lei 

1100 lei 

 

b. Taxele de închiriere la căminele culturale pentru ocazii: 

- în satul de reşedinţă 

- în satele aparţinătoare 

- închirierea săli de club sau a caminului cultural pentru adunări: 

- închirierea scaunelor şi meselor      

- închirierea tacâmurilor 

- închirierea bucătăriei in loc. Corund 

- închirierea bucătăriei in satele apartinatoare 

-  folosirea WC-urilor publice în afara programului de lucru  

 

 

- 

- 

            500  lei/manifestare/ocazie 

1 lei/buc/zi 

1 lei/buc/zi 

1500 lei/ocazie 

1500 lei/ocazie 

150 lei/ocazie 

-sunt scutite de taxe evenimentele de 

interes public sau local 

 

- 

- 

            530  lei/manifestare/ocazie 

2 lei/buc/zi 

2 lei/buc/zi 

1600 lei/ocazie 

1600 lei/ocazie 

200 lei/ocazie 

-sunt scutite de taxe evenimentele de 

interes public sau local 

c. Taxa de închiriere a salii de sport 

80 lei/ oră 

20 lei/oră/2-4 pers. 

50% scutire pentru evenimente mai 

lungă de  8 ore 

-scutit de taxe evenimentele sportive 

de interes public sau local 

 

100 lei/ oră 

40 lei/oră/2-4 pers. 

50% scutire pentru evenimente mai 

lungă de  8 ore 

-scutit de taxe evenimentele sportive 

de interes public sau local 

 

c.1. Taxa de închiriere a salii de sport pentru evenimente sportive 

2.000 lei/ eveniment – organizatorii 

sunt din comuna Corund 

2.500 lei/eveniment- organizatorii 

sunt din comuna Corund şi din alte 

localităţi 

5.000 lei/eveniment- organizatorii 

sunt din alte localităţi 

2.100 lei/ eveniment sportive 

 

d. Taxa de închiriere a buldoescavatorului nu se închiriază nu se închiriază 

d.1. Deplasarea buldoescavatorului distanța 1-5 km nu se închiriază nu se închiriază 

d.2.Deplasarea buldoescavatorului distanța 5-10 km -nu se închiriază -nu se închiriază 

e. Taxa de închiriere a mini buldoescavatorului nu se închiriază nu se închiriază 

 

 
  



 

 

 

e.1. Deplasarea mini buldoescavatorului distanța 1-5 km nu se închiriază nu se închiriază 

   

   

e.2. Deplasarea mini buldoescavatorului 5-10 km  nu se închiriază  nu se închiriază 

 

f. 1.Taxa pt servicii de xerocopiere / scanare   

 
 
f.2.Taxa pentru serviciul de copiere / scanare de documente din arhiva 
Primăriei Corund  :   
  

   

f.3. Taxa specială pentru recuperarea costurilor serviciilor de copiere ale documentelor 

 

 

1 lei/pag A4 

2 lei/pag A3 

 
A4 - până la 10 file  1 leu/ filă 
        - mai mult ca 10 file 5 lei/filă 
   A3 -   7lei / filă .  

 

 

 

5 lei 

 

                 2 lei/pag A4 

3 lei/pag A3  ( până la data de 

04.07.2023 conform art.I.pct.8 din 

Legea nr.9/2023 ) 

 
  A4 - până la 10 file  2 leu/ filă 
        - mai mult ca 10 file 10 
lei/filă 
   A3 -   10 lei / filă .  

 

6 lei 

   

g. Taxa de vidanjare – bazin vidanjabil  500 lei/ vidanjare 530 lei/ vidanjare 

h. Taxa spălare rețea de canalizare proprietate privată cu autospeciala 100 lei / oră 110 lei / oră 

i. Taxa de închiriere al terenului de sport multifunctional 

80 lei/ oră  

Pentru evenimentele de interes public 

nu se percepe taxe. 

100 lei/ oră  

Pentru evenimentele de interes public 

nu se percepe taxe. 

k. Taxa de închiriere al generatorului de curent 250 lei/ocazie fără combustibil 270 lei/ocazie fără combustibil 



 

 

                                            Anexa nr.2  la HOTĂRÂREA  NR.63/ 2022 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

SANCŢIUNI ȘI CONTRAVENȚII 

       

 
                                                             NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2023 

                                                                                       Rata inflaţiei 5,1% 

Art. 493 

alin. (2) 

Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni:  

a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), 

alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2); 

b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5) şi alin. (7) lit. c), alin. (9) şi 

(10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2).  

                                          Amenzile în cazul persoanelor fizice stabilite de Consiliul Local al comunei Corund 

 

Art. 493 

alin.(3). (4). 

(41) 

(3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă între 83-331 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă între 330-825  lei. 

(4) 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 între 385-1871 lei. 

(41)Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii 

solicitării constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 593 la 2.965 lei. 

 Amenzile  în cazul  persoanelor juridice stabilite de Consiliul Local al comunei Corund 

  

Art. 493 

alin. (5) 

În cazul persoanelor juridice  contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă între 294 - 1173 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă              

între 1173 -2926  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 între 1366 – 6634 lei. 
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                                                                                                                    Anexa nr. 3 la HOTĂRÂREA NR. 63/ 2022           

      
TAXELE JUDICIARE DE TIMBRU, CONFORM O.U.G. Nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru  

 

Extras din norma juridică NIVELURILE STABILITE 

PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE STABILITE 

PENTRU ANUL 2023 

Art.3.- (1) Acţiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse la instanţele judecătoreşti, se 

taxează astfel: 

X X 

a) până la valoarea de 500 lei, inclusiv 8%, dar nu mai puțin de 20 lei 8%, dar nu mai puțin de 20 lei. 

b) 

 

 

intre 501 lei si 5000 lei 40 lei+7% pentru ce depășește 

500 lei. 

40 lei+7% pentru ce depășește 

500 lei. 

c) 

 

 

 

între 5001 lei şi  25000 lei 

355+5% pentru ce depășește 

5000 lei 

355+5% pentru ce depășește 

5000 lei. 

d) 

 

 

între 25001 lei şi 50000 lei 

 

1355 lei +3% pentru ce 

depășește 25000 lei 

1355 lei +3% pentru ce 

depășește 25000 lei 

e) 

 

 

între 50001 lei şi 250000 lei 2105 lei+2% pentru ce 

depășește 250000 lei. 

2105 lei+2% pentru ce 

depășește 250000 lei. 

f) 

 

 

peste 250000 lei 6105 lei + 1%pentru ce 

depaseste 250000 lei 

 

6105 lei + 1%pentru ce 

depaseste 250000 lei 

 

Art.4.- ) acţiuni posesorii şi cereri care au ca obiect servituţi taxa se va calcula în condiţiile 

art. 2 alin. (1), la o valoare 

stabilită la 20 % din valoarea 

bunului a cărui posesie se 

solicită sau asupra căruia se 

solicită constituirea unei 

servituti 

taxa se va calcula în condiţiile 

art. 2 alin. (1), la o valoare 

stabilită la 20 % din valoarea 

bunului a cărui posesie se 

solicită sau asupra căruia se 

solicită constituirea unei 

servituti 

Art.5.- Cererile în materia partajului judiciar x x 

a) Stabilirea bunurilor supuse împărțelii  3 % la valoarea masei 

partajabile 

3 % la valoarea masei 

partajabile 

b) Stabilirea calității coproprietari și stabilirea cotei 50 lei/ coproprietari 50 lei/ coproprietari 

c) Creanțe pe care coproprietarii le au uni față de alții 3 % din valoarea creanțelor 3 % din valoarea creanțelor 

d) Cerere de raport  3 % din valoarea bunurilor 3 % din valoarea bunurilor 

e) Cererea de reducțiune a liberalitățiilor excesive 3 % din valoarea părții de 

rezervă 

3 % din valoarea părții de 

rezervă supusă reântregirii 

prin reducțiunea liberalităților. 

    



 

 

 

 

 

  

    f. 

 

Cererile de partaj proriu -zis 3 % la valoarea masei 

partajabile 

3 % la valoarea masei 

partajabile 

Art.6.- cererile de valoare redusă Se taxează cu 50 lei, dacă 

valoarea cererii nu depășește 

2000 lei, și cu 200 lei pentru 

cereriile a căror valoare 

depășește 2000 lei 

Se taxează cu 50 lei, dacă 

valoarea cererii nu depășește 

2000 lei, și cu 200 lei pentru 

cereriile a căror valoare 

depășește 2000 lei 

- ordonanța de plată  200 lei 200 lei 

- cereri de evacuare  100 lei 100 lei 

- cererile formulate pe cale de ordonanță președițiale care sunt -  neevaluabile în bani 20 lei 20 lei 

                                                                                                         - evaluabile în bani 50 lei dacă valoarea nu 

depășește 2000 lei și 200 lei 

dacă valoarea depășește 2000 

lei 

50 lei dacă valoarea nu 

depășește 2000 lei și 200 lei 

dacă valoarea depășește 2000 

lei 

Art.7.- Despăgubiri pentru daunele morale 100 lei 100 lei 

Art.8. - Acţiunile şi cererile neevaluabile în bani se taxează astfel: X X 

a) Cereri pentru constatarea existenţei sau neexistenţei unui drept, făcute în cadrul art. 111 

din Codul de procedură civilă 

100 100 

b) Cereri în anularea sau declararea nulităţii unui act juridic nepatrimonial 100 100 

c) Cereri care privesc dreptul de folosinţă a bunului închiriat sau arendat,dacă  acestea nu 

privesc și plata anumitor sume de bani. 

100 100 

d) Acțiunile în grănițuire 100 100 

          - Repunerea părților ăn siuația anterioară  50 lei dacă valoarea nu 

depășește 5000 lei, și cu 300 lei 

a căror valoare depășește 5000 

lei 

50 lei dacă valoarea nu 

depășește 5000 lei, și cu 300 

lei a căror valoare depășește 

5000 lei 

Art.9. – Cereri formulate ăn cursul procesului sau ăn legătură cu un proces   

a)  Cereri de recuzare 100 lei 100 lei 

b)  Cereri de strămutare 100 lei 100 lei 

c)  Cereri de repuneri în termeni 20 lei 20 lei 

d)  Cereri de perimare 20lei 20 lei 

e)  Cereri de reexaminare împotriva încheierii prin care au fost stabilite amenzile judiciare 20 lei 20 lei  

f)  Cereri de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată 20 lei 20 lei 

g)  Cereri pentru repunerea pe rol, când suspendarea judecării se datorează părţilor  - 50% din taxa judiciară de 

timbru pentru cererea sau 

acţiunea a cărei judecare a fost 

suspendată; 

- 50% din taxa judiciară de 

timbru pentru cererea sau 

acţiunea a cărei judecare a fost 

suspendată; 

h)  Cereri pentru refacerea înscrisurilor și a hotărârilor dispărută 50 lei 50 lei 

i)  Cereri pentru eliberarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar  0,20 lei / pagină 0,20 lei / pagină 

j)  Cereri pentru legalozarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar  1 leu / pagină 1 leu / pagină 

 

 

   



    

k)  Cereri pentru eliberarea oricăror alte certificate prin care se atestă fapte sau situaţii 

rezultate din evidenţele instanţelor de judecată sau cu privire la dosarele aflate în arhiva 

acestora 

1 leu /  pagină 1 leu /  pagină 

l)  Cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile 

judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive sau irevocabile 

5 lei / copie 5 lei / copie 

Art.10.-  Executarea silite   

a)  Încuvințarea executare silite 20 20 lei 

b)  Suspendarea executare silite 50 50 lei 

          -  Contestația la executare  100 100 lei 

          - Cereile de întoarcere a executări silite 50 lei dacă valoarea nu 

depășește 5000 lei, și 300 lei 

dacă valoarea depășește 5000 

lei 

50 lei dacă valoarea nu 

depășește 5000 lei, și 300 lei 

dacă valoarea depășește 5000 

lei 

Art.11.-  Alte categorii de cereri    

a) - Cereri prin care părţile solicită instanţei pronunţarea unei hotărâri care să consfinţească 

înţelegerea părţilor, inclusiv când este rezultată din acordul de mediere 

20 20 lei 

          -  În cazul în care înţelegerea sau acordul de mediere are ca obiect partajul, se adaugă 50% din valoarea 

taxei calculate potrivit art. 5 

se adaugă 50% din valoarea 

taxei calculate potrivit art. 5 

b) - Cereri în legătură cu măsurile asigurătorii - 100 100 lei 

c) - Contestaţia privind tergiversarea procesului şi plângerea împotriva încheierii de 

soluţionare a contestaţiei 

20 20 lei 

Art.12. -  Cererile pentru dobândirea personalităţii juridice, pentru autorizarea funcţionării şi 

pentru înregistrarea unor persoane juridice se taxează după cum urmează: 

  

a) - cereri privind înregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea statutului 

acestora 

300 lei  300 lei 

b) - cereri pentru dobândirea personalităţii juridice de către organizaţiile prevăzute în 

Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi 

pentru modificarea actelor constitutive ale acestora 

200 200 lei 

c) - cereri pentru dobândirea personalităţii juridice de către asociaţiile fără scop lucrativ, 

fundaţii, uniuni şi federaţii de persoane juridice fără scop lucrativ, precum şi pentru 

modificarea actelor constitutive ale acestora 

100 100 lei 

Art.13. - Acţiunile formulate în domeniul dreptului de proprietate intelectuală se taxează după 

cum urmează: 

  

a) pentru recunoaşterea dreptului de autor şi a drepturilor conexe, pentru constatarea 

încălcării acestora şi repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor şi a 

sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum şi pentru luarea oricăror măsuri în scopul 

prevenirii producerii unor pagube iminente, pentru asigurarea reparării acestora ori 

pentru restabilirea dreptului atins 

100 lei 100 lei 

b) pentru recunoaşterea calităţii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute din brevetul 

de invenţie, din contractele de cesiune şi licenţă, inclusiv drepturile patrimoniale ale 

inventatorului 

100 lei 100 lei  
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c) cererile neevaluabile în bani privitoare la drepturile conferite de marcă, desene şi 

modele industriale 

300 300 lei 

Art.14. - Acţiunile, cererile, obiecţiunile, contestaţiile introduse la instanţele judecătoreşti în 

temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările 

ulterioare, al Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 287/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi al Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi 

lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, cu modificările şi completările ulterioare 

200 200 lei 

          - Cererile de competenţa instanţelor judecătoreşti având ca obiect înregistrări în registrul 

comerţului 

100 100 lei 

Art.15. - Taxele judiciare de timbru pentru unele acţiuni şi cereri referitoare la raporturile de 

familie sunt următoarele: 

  

a) pentru cererea de divorţ întemeiată pe prevederile art. 373 lit. a) din Legea nr. 287/2009 

privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare 

Codul civil 

200 200 lei 

b) pentru cererea de divorţ întemeiată pe prevederile art. 373 lit. b) şi c) din Codul civil 100 100 lei 

c) pentru cererea de divorţ întemeiată pe prevederile art. 373 lit. d) din Codul civil 50                     50 lei 

d) cererea privind acordarea despăgubirilor sau pentru stabilirea prestaţiei compensatorii 50 50 lei 

e) pentru cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divorţ şi care au ca obiect stabilirea 

locuinţei copilului, exercitarea autorităţii părinteşti, stabilirea contribuţiei părinţilor la 

cheltuielile de creştere şi educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor persoane decât 

părinţii de a avea legături personale cu copilul, locuinţa familiei 

20 lei 20 lei 

f) orice altă cerere neevaluabilă în bani 20 20 lei 

Art.16. - În materia contenciosului administrativ   

a) cererile pentru anularea actului sau, după caz, recunoaşterea dreptului pretins, precum şi 

pentru eliberarea unui certificat, a unei adeverinţe sau a oricărui altui înscris 

50 50 lei 

b) cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicită şi repararea pagubelor suferite 

printr-un act administrativ 

10% din valoarea pretinsă dar 

nu mai mult de 300 lei 

10% din valoarea pretinsă dar 

nu mai mult de 300 lei 

Art.17. - Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995,   

a) contestaţia împotriva deciziei Colegiului director al Camerei Notarilor Publici sau, după 

caz, a Biroului executiv al Consiliului Uniunii Notarilor Publici prin care au fost 

soluţionate conflictele de competenţă dintre notarii publici 

100 lei 100 lei 

b) plângerile împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial 20 lei 20 lei 
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Art. 18 Executorii judecătoreşti   

a) cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţă între birourile executorilor 

judecătoreşti; 

20 lei 20 lei 

b) plângeri împotriva refuzului executorului judecătoresc de a-şi îndeplini atribuţiile 

prevăzute de lege; 

20 lei 20 lei 

c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a ştampilei executorului judecătoresc. 20 lei 20 lei 

Art. 19. - În materie contravenţională, plângerea împotriva procesului - verbal de constatare şi 

sancţionare a contravenţiei, precum şi calea de atac împotriva hotărârii pronunţate se taxează 

20 20 lei 

Art. 20. - Acţiunile şi cererile în materie de carte funciară, când nu pun în discuţie fondul 

dreptului, se taxează 

 

50 

 

50 lei 

Art. 22. - Cererile adresate Ministerului Justiţiei se taxează după cum urmează:   

a) cereri pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi 

utilizate în străinătate 

10 lei 10 lei 

b) cereri pentru autorizarea traducătorilor şi interpreţilor 300 lei 300 lei 

c) cereri în vederea atestării titlului oficial de calificare român de consilier juridic şi a 

experienţei dobândite în România, în vederea admiterii şi practicării acesteia în celelalte 

state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European; pentru 

atestarea calificării de traducător şi interpret autorizat, în vederea exercitării acesteia în 

statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori în 

Confederaţia Elveţiană; pentru atestarea calificării de expert tehnic judiciar în vederea 

exercitării acesteia în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic 

European ori în Confederaţia Elveţiană 

100 100 lei 

d) cereri adresate Ministerului Justiţiei în vederea recunoaşterii calificării profesionale de 

traducător şi interpret autorizat sau expert tehnic judiciar, în condiţiile Legii nr. 

200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile 

reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare 

100 100 lei 

Art. 23. - Cererile pentru exercitarea apelului împotriva hotărârilor judecătoreşti se taxează cu 

50% din 

  

a) taxa datorată pentru cererea sau acţiunea neevaluabilă în bani, soluţionată de prima 

instanţă 

nu mai puţin de 20 lei nu mai puţin de 20 lei 

b) taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor şi acţiunilor evaluabile în bani nu mai puţin de 20 lei nu mai puţin de 20 lei 

Art. 24. - Recursul împotriva hotărârilor judecătoreşti   

            - Dacă se invocă unul sau mai multe dintre motivele prevăzute la art. 488 alin. (1) pct. 1 

- 7 din Codul de procedură civilă. 

                    100 100 lei 
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- În cazul în care se invocă încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material, 

pentru cereri şi acţiuni evaluabile în bani 

      

      - pentru cererile neevaluabile în bani  

 

 

recursul se taxează cu 50% din taxa 

datorată la suma contestată, dar nu 

mai puţin de 100 lei 

 

 

cererea de recurs se taxează cu 100 

lei 

 

 

recursul se taxează cu 50% din 

taxa datorată la suma contestată, 

dar nu mai puţin de 100 lei 

 

 

cererea de recurs se taxează cu                        

100 lei 

   

Art. 25. - Cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz, a recursului împotriva 

următoarelor hotărâri judecătoreşti: 

  

a) încheierea prin care s-a dispus vânzarea bunurilor în acţiunea de partaj; 20 20 lei 

b) încheierea de suspendare a judecării cauzei 20 20 lei 

c) hotărârile de anulare a cererii ca netimbrată, nesemnată sau pentru lipsa calităţii de 

reprezentant. 

20 20 lei 

   - Cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz, recursului împotriva următoarelor 

hotărâri judecătoreşti: 

  

a) hotărârile prin care s-a respins cererea ca prematură, inadmisibilă, prescrisă sau pentru 

autoritate de lucru judeca 

50 50 lei 

b) hotărârea prin care s-a luat act de renunţarea la dreptul pretins; 50 50 lei 

c) hotărârea prin care s-a luat act de renunţarea la judecată; 50 50 lei 

d) hotărârea prin care se încuviinţează învoiala părţilor. 50 50 lei 

 - Exercitarea căii de atac care vizează numai considerentele hotărârii se timbrează, în toate 

situaţiile 

100 100 lei 

Art. 26. - Pentru formularea contestaţiei în anulare 100 100 lei 

               - Cererea de revizuire 100 100 lei 

Art. 27. - Orice alte acţiuni sau cereri neevaluabile în bani, cu excepţia celor scutite de plata 

taxei judiciare de timbru potrivit legii 

20 20 lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

    Anexa nr. 4 la HOTĂRÂREA nr.63/2022 

 
 
 

PROCEDURA ŞI REGULAMENTUL PRIVIND APLICAREA TAXELOR LOCALE SPECIALE 

 

Art. 1. Taxele speciale prezentate în Anexa nr. 1 cap.VIII  constituie venituri proprii ale bugetului local. 

Art. 2. Taxele speciale sunt destinate satisfacerii scopurilor pentru care au fost înfiinţate. Sumele rămase neutilizate, stabilite la sfârşitul exerciţiului 

bugetar ca diferenţă între veniturile încasate şi cheltuielile efectuate, se raportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie. 

Art.3. Taxa PSI, Anexa 1 cap.VIII lit.i.  se percepe de la contribuabilii proprietari ai clădirilor situate în raza comunei Corund, care datorează impozit pe 

clădiri conform Legii 227/2015. 

Veniturile realizate din această taxă specială PSI vor fi folosite pentru întreţinerea/schimbarea hidranţilor stradali din Comuna Corund, pentru finanţarea 

includerii în planurile de organizare, de dezvoltare urbanistică şi de amenajarea teritoriului, a lucrărilor pentru realizarea sistemelor de anunţare, alarmare şi 

alimentare cu apă, în caz de incendiu, precum şi a căilor de acces pentru intervenţii în caz de urgenţă publică de incendiu, pentru finanţarea materialelor de 

informare a cetăţenilor asupra riscurilor de incendiu şi a măsurilor de prevenire a incendiilor, etc. 

Taxa PSI se plăteşte  anual în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Neachitarea taxei PSI conform scadenţelor atrage după 

sine calcularea majorărilor de întărziere conform legislaţiei în vigoare. 

Art.4. Taxa specială pentru primirea, remiterea actelor şi asigurarea asistenţei privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice 

autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale stipulată în Anexa nr.1. cap.VIII lit. p. se percepe de la contribuabilii persoane fizice care solicită 

asistenţă şi reprezentare conform OUG nr.44/2008. 

Veniturile realizate din taxa specială pentru primirea, remiterea actelor şi asigurarea asistenţei privind desfăşurarea activităţilor economice de către 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, se va constitui venit la Bugetul local. 

Taxa specială pentru primirea, remiterea actelor şi asigurarea asistenţei privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, 

întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale se plăteşte anticipat efectuării remiterii actelor. 

Art.5. Taxa specială de autorizare pentru program prelungit în mod ocazional şi permanent, stipulată în Anexa nr. 1 cap.VIII pct. t se percepe de la agenţii 

economici, contribuabili persoane juridice şi fizice, care solicită autorizare pentru program prelungit în mod ocazional, care desfăşoară activitate economică în 

comuna Corund. 

Veniturile realizate din taxa specială de autorizare pentru program prelungit în mod ocazional, se va constitui venit la bugetul local. 

Taxa specială de autorizare pentru program prelungit în mod ocazional şi permanent se plăteşte anticipat eliberării autorizaţiei. 

Art.6. Taxa specială pentru oficiere căsătorie stipulată în Anexa nr. 1 Capitolul VIII pct. o. se percepe de la contribuabilii persoane fizice care solicită 

oficierea căsătoriei în zile nelucrătoare, (sâmbătă, duminică sau zile de sărbătoare legală) sau în regim de urgenţă. 

Veniturile realizate din taxa specială pentru oficiere căsătorie se va constitui venit la Bugetul local. 

Taxa specială pentru oficiere căsătorie se plăteşte anticipat la caseria Primăriei Comunei Corund în zilele lucrătoare conform orarului de deschidere al 

caseriei. 

           Art. 7. Taxa branșament stipulată în Anexa nr.1 Cap.VIII lit.l  este plătit de acele beneficiari care pe terenul pentru care se solicită branșamentul până la 

momentul depunerii cererii nu au avut branșament. Taxa cuprinde realizarea lucrărilor de branșare având o lungime de 20 m , materiale necesare și cămin echipat 

cu contor. 

                    

 



            

        

        

 

         

 

 Taxa branșament stipulată în Anexa nr.1 Cap.VIII lit.. l1  este plătit de acele beneficiari care au avut branșament dar din diferite motive branșamentul a fost 

desfăcut. Taxa cuprinde materialele necesare refacerii branșamentului și contorul de apă care va fi montat automat. 

           Art.8. Taxa pentru utilizarea drumurilor forestiere din comuna Corund stipulată în Anexa nr.1. Capiolul VIII . lit. h. se plătește anticipat 

transportului  de către cumpărătorul/transportatorul materialului lemonos pe drumurile forestiere aflate în domeniul public al comunei Corund și se 

încasează prin serviciul public de specialitate pentru administrarea domeniului public al  

Comunei Corund, respectiv prin Compartimentul  administrarea domeniului public şi privat conform Regulamentului privind administrarea şi 

exploatarea drumurilor forestiere aflate în domeniul public sau privat al comunei Corund. 

Veniturile realizate din taxa pentru utilizarea drumurilor forestiere se va constitui venit la bugetul local și va fi folosit la reabilitarea drumurilor 

forestiere 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                    PROCEDURA ŞI REGULAMENTUL PRIVIND APLICAREA - ALTE TAXE LOCALE 

Art. 1. Taxele din capitolul: -ALTE TAXE LOCALE -   prezentate în Anexa nr. 1 cap. IX . constituie venituri proprii ale bugetului local. 

Art. 2. Taxele din capitolul: -ALTE TAXE LOCALE - sunt destinate satisfacerii scopurilor pentru care au fost înfiinţate. Sumele rămase neutilizate, 

stabilite la sfârşitul exerciţiului bugetar ca diferenţă între veniturile încasate şi cheltuielile efectuate, se raportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie. 

Art. 3  Taxa de parcare pentru fiecare mijloc de transport stipulată în Anexa nr.1. cap.IX. lit.a.  se percepe de la contribuabilii proprietari/ conducători ai 

autoturismelor/vechiculelor/microbuzelor/ autobuzelor  care folosesc pentru ocuparea de către un autovehicul, a domeniului public pe durata staţionării sau 

parcării, în locuri special delimitate pe  raza comunei Corund. Taxa se plăteşte dacă perioada parcării/staţionării  depăşeşte 10 minute 

Art.4. Taxa pentru ocuparea temporară a locurilor publice  Cap. IX lit. b  se percepe de la contribuabilii proprietari / chiriaşi  care depun pe terenuri aflate 

in domeniul public al comunei Corund, chioşcuri, standuri / alte construcţii provizorii în scopul comercializării diferitelor produse.  

  Taxa pentru ocuparea temporară a locurilor publice se plăteşte anual în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Neachitarea 

taxei pentru ocuparea temporară a locurilor publice conform scadenţelor atrage după sine calcularea majorărilor de întărziere conform legislaţiei în vigoare. 

 Art.5. Taxă pentru depozitarea provizorie a diferitelor materiale pe locuri publice – se percepe de la contribuabilii -  persoane fizice / persoane juridice care 

se depozitează cu caracter provizoriu materiale de construcţii, lemne de foc, utilaje, autovehicule, autoturisme. Taxa se percepe pe mp ocupat în valoarea stabilită 

în anexa nr. 1.cap.IX.. pentru fiecare zii de folosinţă a terenului. 

Art.6 Taxa pentru ocuparea domeniului public cu lucrări de  intervenţii la reţelele (alimentare cu apă potabilă, canalizare, branşament electric, CATV, 

ROMTELECOM etc.) subterane - se percepe de la contribuabilii -  persoane fizice / persoane juridice - care  din anumite motive (branţamente, lucrări de reparaţii 

la branşamente etc.) efectuează săpături pe terenurile aflate în domeniul public al comunei Corund. Taxa se percepe pe ml săpat pentru fiecare zii în cuantumul 

stabilită în anexa nr. 1. până la refacerea terenului/ trotuarului/ drumului la starea iniţială de căte cel care va efectua lucrarea. 

Art.7. Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă - se percepe de la soţi – care pe baza unui acord comun decid desfacerea 

căsătoriei şi nu au copil/copii din căsătorie. Taxa se percepe în cuantumul stabilită în anexa nr. 1. Cap.VIII  , iar chitanţa va fii anexat cererii de divorţ. 

 Art.8.  Taxa pentru înregistrarea vehiculelor care nu se supun înmatriculării se percepe de la contribuabili proprietari ai vehiculelor respective. Se 

înregistrează pe baza actului de proprietate iar taxa se plătește la înregistrare. 

Art.9. Tarif pentru xerocopiere aplicată de către toate compartimentele primăriei Corund, se percep de la persoanele care solicită: căutare în arhiva fiscală 

si fotocopierea documentelor., solicita fotocopierea diferitelor documente de interes public, xerocopiere a actelor solicitate în baza Legii nr. 544/2001 privind 

liberul acces la informaţiile de interes public. 

Tariful pentru xerocopiere se plăteşte anticipat, înainte de efectuarea xerocopierii. 

  Art. 10. Tarifele de închiriere la căminele culturale se plătesc de către acele persoane fizice sau juridice care vor să închirieze pentru evenimente căminele 

culturale din comuna Corund. La depunerea cererii va fi anexat și copia chitanței/OP cu care a fost achitat în avans 50% din valoarea tarifului de închiriere stabilit 

pentru închirierea căminului cultural. În caz de renunțare la organizarea evenimentului avansul plătit nu se restituie.  

         Pentru evenimentele de interes public nu se percepe taxe. Evenimentele de interes public sunt următoarele:  Expoziții de arta,  spectacolele oferite de elevii 

din comuna, de ONG –uri din comuna, grupe de dans din comuna, coruri  și fanfare, concursri, campionate, antrenamente ale echipelor / formațiilor locale.         

  Art.11.  Tariful de vidanjare se percepe de la persoane fizice sau juridice care vor să beneficieze de serviciile de vidanjare. Tariful va fi plătit anticipat în funcție 

de numărul vidanjărilor sau transporturilor care sunt necesare. Tariful va plăti pentru numărul vidanjărilor și nu pentru ocazie (zi) de vidanjare. 

Art.12.  pct. l. Taxa/tarif bransament apă potabilă – include realizarea bransamentului  avand o lungime de 20 m, camin echipat cu contor, materialul este asigurat 

de către Comuna Corund              

l1. Taxa/tarif bransament apă potabilă – unde exista cămin corespunzător, se aplică pe acele locuri unde proprietarul imobilului asigură/execută căminul unde va 

fii montat contorul iar branșamentul va fii realizat până la cămin, proprietarul având obligația de a realiza legătura între cămin și loc de consum din interiorul 

imobilului. 

l2. Tarif branşament canalizare – se calculează pe metru liniar de branșament executat, conține materialul, manopera și cheltuielile cu utilaje.                                                                                                                      

 



 

 

                                                                                                                                                 Anexa nr. 5  la HOTĂRÂREA NR.63/ 2022 
           

 

R E G U L A M E N T  
privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă pe teritoriul COMUNEI CORUND, 

 

Capitolul I - Dispoziţii Generale 

 

ART.l Prezentul regulament se aplică tuturor agenţilor economici, persoane fizice sau juridice, care desfăşoară pe raza comunei Corund, potrivit legislaţiei în 

vigoare, activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă. 

 

ART.2 în înţelesul prezentului Regulament, următorii termeni se definesc astfel: 

a) consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care cumpără, dobândeşte, utilizează ori consumă produse sau servicii 

în afara activităţii profesionale; 

b) comerciant - persoana fizica sau juridică autorizată să desfăşoare activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă; 

c) comerţ cu ridicată/de gros - activitatea desfăşurată de comercianţii care cumpără produse în cantităţi mari în scopul revânzării acestora în cantităţi mai mici 

altor comercianţi sau utilizatori profesionali şi colectivi; 

d) comerţ cu amănuntul/de detail - activitatea desfăşurată de comercianţii care vând produse, de regulă, direct consumatorilor pentru uzul personal al acestora; 

e) comerţ ambulant - activitatea de comercializare cu amănuntul realizată prin trecere dintr-un loc în altul, în rulote mobile, standuri mobile, chioşcuri mobile 

sau în vehicule special amenajate; 

f) serviciu de alimentaţie publică - activitatea de pregătire, preparare, prezentare şi servire a produselor şi a băuturilor pentru consumul acestora în unităţi 

specializate sau la domiciliul/locul de munca al consumatorilor; 

g) unitate de alimentaţie publică - reprezintă localul public în care se servesc preparate culinare, produse de cofetărie-patiserie, băuturi, caracterizându-se prin 

aceea că în cadrul acesteia se îmbină activitatea de pregătire/preparare cu activitatea de comercializare, însoţită de servicii specifice care asigura consumul 

acestora pe loc. încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică se realizează în conformitate cu prevederile cuprinse în H.G. nr.843/1999. 

h) exerciţiu comercial - una sau mai multe activităţi de comercializare cu ridicată, cu amănuntul, de alimentaţie publica, precum şi a serviciilor desfăşurate de 

un comerciant. Obiectul activităţilor de comercializare îl constituie produsele şi serviciile cuprinse în anexa nr. 1 din O.G.nr.99/2000 ( republicată) privind 

comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă. 

i) serviciu de piaţă - orice acţiune sau prestaţie care face obiectul vânzării-cumpărării pe piaţă şi care nu are drept consecinţă transferul proprietăţii asupra unui 

bun corporal, efectuată în scopul satisfacerii unor necesitaţi ale consumatorilor; 

j) structura de vânzare - spaţiul de desfăşurare a unuia sau mai multor exerciţii comerciale; 

k) comerţ în zone publice - activitatea de comercializare a produselor şi serviciilor, desfăşurată permanent sau sezonier în pieţe, târguri, oboare, pasaje publice, 

porturi,  autogări, drumuri publice şi străzi sau orice zona de alta natura destinată folosinţei publice. 

1) structură de vânzare cu suprafaţă mică - structură de vânzare având o suprafaţă de vânzare de până la 400 mp inclusiv; 

m) structură de vânzare cu suprafaţă medie - structură de vânzare având o suprafaţă de vânzare cuprinsă între 400-1.000 mp inclusiv; 

n) structură de vânzare cu suprafaţă mare - structură de vânzare având o suprafaţă de vânzare mai mare de 1.000 mp; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

o) centru comercial - structura de vânzare cu suprafaţă medie sau mare în care se desfăşoară activităţi de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de 

piaţă şi de alimentaţie publică, ce utilizează o infrastructură comună şi utilităţi adecvate. Suprafaţa de vânzare a unui centru comercial este rezultată din suma 

suprafeţelor de vânzare cu amănuntul de produse şi servicii de piaţă şi de alimentaţie publică cuprinse în acesta; 

p) comerţ în zone publice - activitatea de comercializare a produselor şi serviciilor, desfăşurată permanent sau sezonier în pieţe, târguri, oboare, pasaje publice, 

porturi,  autogări, drumuri publice şi străzi sau orice zonă de altă natură destinată folosinţei publice. 

 

r) CAEN - clasificarea activităţilor din economia naţională, aprobată prin H.G.nr.656/1997 şi actualizată prin Ordinul nr.337/2007. 

 

Capitolul II - Acte administrative din sfera comerţului, eliberate de Primăria COMUNA CORUND 

ART.3 - în conformitate cu prevederile legale, pe teritoriul  comunei Corund pot desfăşura unul sau mai multe exerciţii comerciale, comercianţii care îndeplinesc 

cumulativ următoarele condiţii: 

a) sunt constituiţi şi înregistraţi legal; 

b) au ca obiect de activitate principal sau secundar comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă; 

c) deţin autorizaţiile de funcţionare eliberate în conformitate cu reglementările legale în vigoare; 

d) au acordul Primarului comunei Corund pentru exercitarea activităţilor comerciale în zone publice, în structuri de vânzare cu sediu fix sau ambulant, 

permanent sau, după caz, sezonier. 

ART.4 - (1) Desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă pe teritoriul comunei Corund se poate face numai în baza autorizaţiei/acordului de 

funcţionare sau avizului programului de funcţionare emis de Primarul Comunei Corund. 

-  (2) Acord de funcţionare - reprezintă actul administrativ, emis de către Primarul comunei, prin care se conferă unui comerciant dreptul de a desfăşura ( 

pe raza comunei) activităţi comerciale şi de prestări servicii, eliberat în baza art.6 alin (2) din O.G.99/2000 (republicata). Activităţile comerciale şi de prestări 

servicii pentru care se eliberează acest act sunt cele menţionate în Anexa nr. 1 din O.G. nr. 99/2000. 

- (3) Aviz program de funcţionare - reprezintă actul administrativ emis de către Primarul comunei, prin care se aprobă programul de funcţionare a unui 

comerciant, care desfăşoară activităţi comerciale altele decât cele menţionate în Anexa nr.1 din O.G. nr. 99/2000, eliberat în baza art.26 alin. 3 din O.G. 21/1992 

(republicată), privind Protecţia Consumatorilor. Acest act se eliberează pentru activităţile economice desfăşurate într-o structură de vânzare cu sediul fix şi care 

implică activitate cu publicul. 

ART.5 - Pentru fiecare structură de vânzare în parte, comerciantul este obligat să solicite Primăriei comunei Corund, eliberarea unuia dintre actele administrative 

menţionate la ART.4 aliniatele (1) - (3), în funcţie de specificul activităţii pe care doreşte să o desfăşoare. 

ART.6 - Nu este necesară obţinerea unuia dintre actele administrative menţionate la ART.4 aliniatele (1) - (3) pentru sediile sociale ale comercianţilor şi pentru 

sediile în care se desfăşoară exclusiv activităţii de birou, fără a implica activitate cu publicul. 

Capitolul III - Procedura eliberării autorizaţiei privind acordul de funcţionare şi a avizului programului de funcţionare 

ART.7 -(1) Documentaţia necesară pentru eliberarea acordului de funcţionare sau a avizului programului de funcţionare se va depune  la secretariat din cadrul 

Primăriei comunei Corund . 

- (2) Termenul de soluţionare este de 5 zile lucrătoare 

- (3) în cazul în care solicitantul nu primeşte aviz favorabil pentru documentul solicitat, acesta va fi înştiinţat în termenul prevăzut la aliniatul - (2) 

indicându-i-se totodată şi motivele pentru care solicitarea sa nu a primit aviz favorabil. 

 

ART.8 -(1) Documentaţia necesară pentru eliberarea acordului de funcţionare sau avizului programului de funcţionare va cuprinde : 

a. Certificat de înregistrare - în copie 

b. Certificat Constatator pentru fiecare structură de vânzare în parte - în copie 

c. Actul constitutiv (statut)- în copie 

d. Documente privind provenienţa spaţiului (contract închiriere, contract de vânzare -cumpărare, extras C.F., etc)- în copie 

e. Contract de salubritate - în copie 



 

 

 

f. autorizatii/ avize/ acorduri de la autoritatiile abilitate (DSP, DSVSA, APM, Protectia civila, PSI, etc.) 

                 f. Certificat de Urbanism - în cazul în care spaţiul are menţionat în extrasul 

      f1. Releveliu spaţiu  

C.F. altă destinaţie decât cea de structură comercială. In acest caz se mai depune: 

 

(1). Acordul asociaţiei de proprietari dacă spaţiul respectiv se află întru-un imobil cu mai mulţi coproprietari. 

(2). Acordul vecinilor de pe verticală şi orizontală care au perete comun cu structura de vânzare respectiva. 

g. Cerere tip 

h. Declaraţie pe proprie răspundere privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică, în conformitate cu prevederile H.G. 843/1999 

 

ART.9 - Nu se eliberează acord de funcţionare în următoarele cazuri: 

a) contravine planului general de dezvoltare urbana şi criteriilor generale privind determinarea zonelor şi locurilor de vânzare din localităţi; 

b) aduce prejudicii spaţiilor aflate în incinta sau în apropierea unor clădiri de valoare arhitectonica deosebita ori cu valoare de patrimoniu; 

c) exerciţiul comercial se face în spaţii improvizate; 

d) se încalcă dispoziţiile prevăzute în O.G.99/2000 (republicată), privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă şi în H.G. nr. 333/2003 privind 

aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000. 

e) se încalcă prevederile prezentului Regulament.  

 

ART.10 - Nu se eliberează avizul pentru programul de funcţionare în cazurile în care prin activitatea desfăşurată se perturbă liniştea publică sau se încalcă 

prevederile prezentului Regulament. 

 

ART.11- Acordul de funcționare și avizul pentru un program de funcționare se acordă anual și este valabil până la 31 decembrie al anului în curs  . 
ART.12 - Dacă unul dintre documentele menţionate la art.8, au o durată de valabilitate mai mică de un an calendaristic atunci acordul de funcţionare sau avizul 

pentru programul de funcţionare vor avea o valabilitate egală cu cea a documentului respectiv. 

 

ART.13 - Comercianţii care deţin autorizaţie/acord de funcţionare sau aviz program de funcţionare a căror valabilitate a expirat, pot solicita înnoirea acestora 

respectând procedura menţionată la ART.7. Documentaţia care se va depune în acest caz va cuprinde: 

a. Cerere tip 

b. Autorizaţia / Acordul de funcţionare sau Avizul programului de funcţionare eliberat anterior - în copie 

c. Documentele depuse în faza autorizării iniţiale şi care au suferit modificări - copie 

d. Taxă autorizare - doar în cazul codurilor CAEN: 5610 – Restaurante şi clasa 5630-Baruri. 

e.  Acordul vecinilor - doar în cazul codurilor CAEN: 5610 – Restaurante şi clasa 5630-Baruri (Discoteci). 

ART.14 - în vederea asigurării condiţiilor igienico-sanitare, amenajarea teraselor estivale pe domeniul public se poate face doar în imediata vecinătate a unităţilor 

de alimentaţie publică ( maxim 5 metri în faţa acestora) care funcţionează într-o structură de vânzare cu sediul fix. 

 

ART.15 - Comercianţii care amenajează terase estivale pe domeniul public au obligaţia de a dota terasa respectivă cu mobilier modern care să asigure atât 

confortul clienţilor cât şi un aspect estetic deosebit. 

ART.16 - Comercianţii care îşi desfăşoară activitatea într-o structură de vânzare cu adresă fixă, au obligaţia reparării, zugrăvirii şi întreţinerii faţadei clădirii în 

care îşi desfăşoară activitatea. 

ART.17 - (1) Comerţul ambulant desfăşurat cu ocazia diferitelor evenimente şi/sau sărbători tradiţionale din cadrul unui an calendaristic, se desfăşoară doar în 

cadrul spaţiilor comerciale puse la dispoziţia comercianţilor . 

 

 



 

 

 

 

             - (2) Pe domeniul public si privat al Comunei Corund se pot desfăşura următoarele activităţi: 

a) comerţ de mic detaliu - comercializarea de flori, ziare, cărţi, reviste, produse 

specifice sărbătorilor tradiţionale, alte produse comercializate cu ocazia festivalurilor; 

    b) comerţ de întâmpinare care constă în comercializarea produselor unităţilor comerciale în imediata vecinătate a acestora (băuturi răcoritoare, îngheţată, 

produse  de panificaţie şi patiserie, etc); 

c) terase sezoniere ale unităţilor de alimentaţie publică amenajate în imediata vecinătate a structurilor de vânzare a comercianţilor respectivi publica; 

d) spectacole,  manifestări cultural - artistice si sportive; 

 

Capitolul IV - Program de funcţionare 

ART.18 - Programul de funcţionare, în baza căruia îşi va desfăşura activitatea un comerciant într-o o structură de vânzare, va fi menţionat în Acordul de 

funcţionare sau Avizul pentru programul de funcţionare, după caz. 

 

ART.19 - Fiecare comerciant îşi stabileşte orarul de funcţionare cu respectarea prevederilor înscrise în legislaţia muncii şi cu condiţia respectării reglementărilor 

în vigoare privind liniştea şi ordinea publică precum şi în baza reglementărilor stipulate în prezentul Regulament. 

 

ART.20 - Programul de funcţionare a comercianţilor care desfăşoară activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă (cu excepţia activităţilor de 

alimentaţie publică) în comuna Corund, într-o structură de vânzare cu sediul fix, se va încadra în intervalul orar, după cum urmează: 

a. Pentru comerţul cu produse alimentare şi nealimentare : 

Zilnic ora 06.00 - ora 22.00 

b. Pentru prestări servicii: 

Zilnic ora 08.00 - ora 22.00 

 

ART.21 - (1) Programul de funcţionare a comercianţilor care desfăşoară activităţi de alimentaţie publică, pe raza comunei Corund, se stabileşte în funcţie de 

caracterizarea tipurilor de alimentaţie publică aşa cum acestea sunt definite în Anexa 1 din H.G. nr.843/1999, privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de 

alimentaţie publică neincluse în structurile de primire turistice. 

- (2) în funcţie de caracteristicile unităţilor de alimentaţie publică, se stabilesc următoarele intervale orare în cadrul cărora comercianţii îşi vor putea stabilii 

programul de funcţionare: 

 Pentru: 

1. Restaurant - unitate de alimentaţie publică în care consumatorilor li se ofera, in principal, un sortiment specializat de preparate culinare si bauturi  aflat in 

permanenta in lista-meniu a unitatii, in conditiile unor amenajari si dotari clasice sau adecvate. In aceste unitate pot oferi diferite sortimente de preparate si 

bauturi, inclusiv alcoolice, altele decat cuprinse in cadrul meniurilor zilnice. 

Programul zilnic poate fii aprobat in intervalul: ora 08.00 - ora 24.00 

 

       2.Pizzerie - unitate specializată care oferă, cu preponderenţă, sortimente de pizza şi de paste făinoase. Suplimentar se pot oferi gustări, salate, produse de 

patiserie şi sortiment variat de băuturi, cu preponderenta slab alcoolizate. 

Program zilnic poate fii aprobat in intervalul:  ora 08.00 - ora 24.00 

 

   3. Bar - unitate de alimentaţie publica cu program de zi sau de noapte în care se desfac băuturi alcoolice şi nealcoolice, un sortiment restrâns de produse 

culinare. Cadrul ambiental este completat cu program artistic, audiţii muzicale, jocuri electronice şi video. 

     3.1. Bar de zi - unitate care poate funcţiona ca subunitate distinctă în cadrul restaurantelor, precum şi ca unitate independenta. Oferă consumatorilor o gama 

variata de băuturi alcoolice şi nealcoolice, simple sau în amestec, cafea, gustări în sortiment restrâns, specialităţi de cofetărie. 

Program zilnic poate fii aprobat in intervalul:  ora 08.00 - ora 22.00 



     

 

 

 

 3.2. Cafe-bar, cafenea - unităţi specifice desfacerii, cu prioritate, a sortimentelor variate de cafea şi derivate din ciocolată, cacao, ceai, băuturi alcoolice fine la 

pahar, băuturi răcoritoare, sandvişuri, produse de cofetărie-patiserie în dotarea unităţilor un rol important revine utilajelor pentru pregătirea cafelei şi, în primul 

rând, a cafelei expresso. 

 

Program zilnic poate fii aprobat in intervalul:  ora 08.00 - ora 22.00 

 

3.3. Disco-bar, Discoteca - unităţi cu profil de divertisment pentru tineret, divertismentul fiind realizat prin intermediul muzicii şi al dansului, în acest sens 

unitatea fiind dotată şi amenajată corespunzător. Sortimentele oferite sunt asemănătoare celor din baruri, cu deosebirea ca băuturile vor fi prioritar 

nealcoolice sau slab alcoolizate, având în vedere ca majoritatea clientelei o reprezintă tineretul. 

 

 

Program zilnic poate fii aprobat in intervalul: duminică - joi - ora 08.00 - ora 01.00:  

zilnic poate fii aprobat in intervalul:vineri - sâmbătă ora 08.00  - ora 03.00 

 

 

   4. Unităţi tip bodega, 

4.1 Bufet - unitate de alimentaţie publică care funcţionează de obicei independent sau în incinta unor instituţii. Se oferă, în general, un sortiment restrâns de 

preparate culinare, calde şi reci, pregătite în bucătăria proprie sau aduse din afară, şi de băuturi. 

 

Program zilnic poate fii aprobat in intervalul: ora 08.00 - ora 20.00 

 

4.2 Bodegă - unitate de alimentaţie publică cu spaţiu restrâns de servire, de larga accesibilitate, care oferă un sortiment restrâns de gustări şi preparate la grătar, 

băuturi alcoolice, servite de regula la pahar, şi nealcoolice, cafea. Servirea se face de regula la tejghea-bar.. 

 

Program zilnic poate fii aprobat in intervalul: ora 08.00 - ora 22.00 

 

ART.22 - Unităţile de alimentaţie publică, care sunt încadrate conform tipologiei prezentate la ART.21, aliniatul (2), în categoria : Disco-bar,  Discoteca, a căror 

program de funcţionare poate depăşi ora 24.00, au obligaţia de a îndeplinii următoarele condiţii: 

 a. Unitatea să nu se afle situată la parterul unor imobile cu destinaţia de locuinţă sau să nu se învecineze prin pereţi comuni cu o altă clădire care este utilizată în 

scop de locuinţă. 

b. Efectuarea unui „ Studiu de Evaluare a Riscului si   Impact asupra Stării de Sănătate a Populaţiei", în relaţie cu structura de vânzare respectivă, realizat prin 

intermediul instituţiilor/societăţilor abilitate şi prin care săse ateste că activitatea desfăşurată nu perturbă liniştea locuitorilor din zona respectivă. 

c. Asigurarea ordinii în spaţiile proprii precum şi în cele din vecinătatea localului, pe o rază de 50 de metri de la uşa de acces, prin personal specializat angajat sau 

prin contractarea unor servicii de pază şi protecţie, în măsură să intervină cu operativitate pentru rezolvarea situaţilor legate de tulburarea liniştii publice de 

către persoane care au frecventat localul. 

d. Instalarea a unui sistem de camere video prin care să se supravegheze atât incinta localului cât şi căile de acces de pe domeniul public. 

 

ART.23 - Dacă în cadrul activităţii desfăşurate de unităţile de alimentaţie publică, încadrate în tipologia celor menţionate la ART.22, sunt consemnate de către 

instituţiile în drept, fapte de încălcare a liniştii şi ordinii publice, petrecute atât în interiorul localul cât şi în exteriorul acestuia, se va proceda la reducerea 

programului de funcţionare până la ora 22.00. Reducerea programul de funcţionare va fi dispusă prin Dispoziţie a comunei Corund, având la bază 2 procese -

verbale întocmite de reprezentanţii instituţiilor abilitate. 

 



 

 

 

 

ART.24 - (1) - în măsura în care comerciantul este de acord, orarul de funcţionare pentru unităţile de alimentaţie publică în care sunt organizate evenimente poate 

fi depăşit la solicitarea clienţilor, cu respectarea prevederilor legale privind liniştea şi ordinea publică, în cazul în care localul respectiv este rezervat în totalitate 

pentru astfel de evenimente, comerciantul este obligat sa afişeze vizibil, lângă orarul de funcţionare, anunţul "REZERVAT", cu indicarea perioadei de rezervare. 

- (2) - în sensul celor prezentate la aliniatul (1), comerciantul în cauză va depune, la sediul Primăriei Corund, o solicitare scrisă prin care se va 

menţiona scopul evenimentului, data şi intervalul orar. în cadrul solicitării scrise comerciantul îşi va asuma totodată şi răspunderea privind asigurarea liniştii şi 

ordinii publice. 

- (3) - Solicitarea menţionată la aliniatul (2) se va depune cu cel puţin 5 zile înainte de organizarea evenimentului respectiv şi va fi repartizată spre 

soluţionare Oficiul de control, comercial si reprezentare a persoanelor fizice şi de asemenea spre informare către Postul de  Poliţie Corund. 

- (4) - în cazul în care în urma organizării unui asemenea eveniment este deranjată liniştea publică, comerciantul în cauză nu va mai beneficia de 

aprobarea unei noi derogări de la respectarea programului de funcţionare. 

 

ART.25 - (1) - În toate unităţile de alimentaţie publică menţionate la art. 21, se interzice folosirea fondului muzical după ora 22.00 cu excepţia cazurilor când 

Primarul comunei Corund, în baza unor cereri din partea comercianţilor în vederea organizării unor evenimente deosebite, va aviza desfăşurarea unui program în 

condiţii speciale.  

 

- (2)- Comercianţii au obligaţia afişării în incinta localului a unui avertisment scris cu privire interzicerea servirii băuturilor alcoolice şi a tutunului către 

minori precum şi afişarea nr. de telefon a, Poliţiei Locale şi a Protecţiei Consumatorilor. 

 

Capitolul V - Sancţiuni 

 

ART.26.- Orice comerciant care desfăşoară activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe raza Comunei Corund, este obligat să respecte 

prevederile cuprinse în prezentul Regulament. 

 

ART.27 - Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât potrivit legii penale să constituie infracţiuni şi se 

sancţionează după cum urmează: 

 

1. în conformitate cu art.73, punctul 1. din O.G. nr.99/2000 (republicată), desfăşurarea oricărui exerciţiu comercial fără a deţine acord de funcţionare, eliberat de 

Primăria Comunei Corund cu suspendarea activităţii comerciale până la data autorizării şi cu amendă: 

a) de la 200 lei la 500 lei pentru structurile de vânzare cu suprafaţă mică; 

b) de la 500 lei la 1.000 lei pentru structurile de vânzare cu suprafaţă medie; 

c) de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru structurile de vânzare cu suprafaţă mare; 

d) de la 100 lei la 200 lei pentru comercianţii ambulanţi; 

e) de la 500 lei la 1.000 lei pentru comercianţii care practică vânzări în afara spaţiilor comerciale şi pentru cei care practică vânzări directe; 

 

2. În conformitate cu art.73, punctul 3., din O.G. nr. 99/2000 (republicată) comercializarea de produse şi servicii de piaţă, altele decât cele înscrise în acordul de 

funcţionare, cu amendă de la 100 lei la 1.000 lei; 

3. În conformitate cu art.73, punctul 4., din O.G. nr. 99/2000 (republicată), nerespectarea orarului de funcţionare de către un comerciant, cu amendă de la 200 lei 

la 2.000 lei; 

ART.28. - În conformitate cu art.74, din O.G. nr.99/2000 (republicată), sancţiunile prevăzute la ART.27 se pot aplica şi persoanelor juridice, caz în care limitele 

minime şi maxime ale amenzilor se dublează. 

 

 



 

 

ART29. - Funcţionarea unui comerciant, într-o structură de vânzare cu sediul fix şi care implică activitate directă cu publicul, fără a deţine un aviz pentru 

programul de funcţionare, conform art.4 aliniatul (3) din prezentul Regulament, se sancţionează cu amendă contravenţională, conform art.l litera a) şi art. 2 alin.1 

și alin.4 din Legea nr. 12/1990 (republicată), privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, după cum urmează: 

de la 500 lei la 5.000 lei dacă fapta a fost săvârşită de către un comerciant având calitatea de persoană fizică 

 

de la 2000 lei la 20.000 lei dacă fapta a fost săvârşită de către un comerciant având calitatea de persoană juridică 

 

ART.30 - (1) în cazul repetării contravenţiilor prevăzute la art. 73 pct. 1, 3, 6-11, 13, 22 şi 23, din O.G.nr.99/2000(republicată), într-un interval de 12 luni, chiar 

dacă amenda a fost plătită, precum şi în cazul în care se încalcă în mod repetat dispoziţiile legale privind liniştea şi ordinea publică, Primăria Comunei Corund va 

suspenda activitatea comercială pe o perioadă de până la 30 de zile pentru structura de vânzare respectivă. 

 

-  (2) Suspendarea activităţii se va realiza prin emiterea unei Dispoziţii de către Primarul Comunei Corund, la propunerea Oficiul de control comercial 

si reprez.pers.fizice. 

 

ART.31 - în conformitate cu prevederile art.79 din O.G.nr.99/2000 (republicată), sancţiunile aplicate de instituţiile de control, abilitate conform prevederilor 

respectivei ordonanţe, vor fi aduse la cunoştinţă Primăriei comunei Corund în termen de 48 de ore de la aplicarea acestora. 

ART.32. - în conformitate cu prevederile art.3 din Legea nr.61/1991 (republicată), pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a 

ordinii şi liniştii publice, constituie contravenţie săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, 

să fie considerate infracţiuni: 

(1) - Servirea consumatorilor cu băuturi alcoolice în localurile publice şi în afara acestora, în zilele şi la orele când, potrivit dispoziţiilor legale, acestea 

sunt închise sau este interzisă desfacerea băuturilor alcoolice ori după ora de închidere stabilită prin autorizaţia de funcţionare, se sancţionează cu amendă de la 

500 lei la 1500 lei. 

(2) - Servirea cu băuturi alcoolice în localuri publice şi în afara acestora pe timpul desfăşurării adunărilor publice,  manifestărilor sportive sau altor 

asemenea întruniri publice, în imediata apropiere, precum şi consumul de băuturi alcoolice în astfel de condiţii de către participanţi, se sancţionează cu amendă de 

la 500 lei la 1500 lei şi cu suspendarea activităţii localului respectiv pe o perioadă cuprinsă între 10 şi 30 de zile. 

(3) - Desfacerea, comercializarea şi consumul băuturilor alcoolice în locurile publice, la intrarea în curţile şi în interioarele lor, cum sunt: spitale şi alte 

unităţi sanitare, centre de plasament al minorilor, unităţi şi instituţii de învăţământ şi educaţie, lăcaşuri de cult şi instituţii religioase aferente cultelor care interzic 

consumul băuturilor alcoolice în practicarea religiei respective, pe trotuarele sau aleile de acces ale acestora, se sancţionează cu amendă de la 100 Iei la 500 lei. 

(4) - Servirea cu băuturi alcoolice, în localurile publice, a consumatorilor aflaţi în vădită stare de ebrietate, precum şi a minorilor, se sancţionează cu 

amendă de la 100 lei la 500 lei. 

(5) - Tulburarea liniştii locatarilor între orele 22,00-8,00 şi 13,00-14,00 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui 

aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuinţele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din 

imobile cu destinaţia de locuinţe ori situat în imediata vecinătate a acestora, se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1500 lei. 

(6) - în cazul repetări contravenţiei prevăzute la aliniatele (1), (3), (4) şi (5) conform art.3.alin4. al  Legii nr. 61/1991 (republicată), se suspendă activitatea 

localului respectiv pe o perioadă cuprinsă între 10 şi 30 de zile. 

(7) - Suspendarea activităţii localului se realizează prin emiterea unei Dispoziţii de către Primarul Comunei Corund, la propunerea Oficiul de control, 

comercial si reprezentare a pers.fizice. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ART.33.- în conformitate cu prevederile art.3.aliniatul (5) din Legea nr.61/1991 (republicată), nerespectarea măsurii de suspendare dispuse în baza art..32, de 

către Primarul Comunei Corund atrage după sine măsura anulării autorizaţiei de funcţionare pentru localul respectiv. 

  ART.34 - Poliţia Locală constată contravenţiile şi aplică sancţiunile pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute în 

art.3, stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale conform art.76.lit.a. din Ordonanţa nr.99/2000 privind comercializarea produselor 

şi serviciilor de piaţă după cum urmează: 

1. desfăşurarea oricărui exerciţiu comercial fără autorizaţiile prevăzute de  lege, cu suspendarea activităţii comerciale până la data autorizării şi cu 

amendă:  

a) de la 200 lei la 500 lei pentru structurile de vânzare cu suprafaţă mică; 

b) de la 500 lei la 1.000 lei pentru structurile de vânzare cu suprafaţă medie; 

c) de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru structurile de vânzare cu suprafaţă mare; 

d) de la 100 lei la 200 lei pentru comercianţii ambulanţi; 

e) de la 500 lei la 1.000 lei pentru comercianţii care practică vânzări în afara spaţiilor comerciale şi pentru cei care practică vânzări directe;  

2. comercializarea de produse şi servicii de piaţă, altele decât cele înscrise în autorizaţia de funcţionare, cu amendă de la 100 lei la 1.000 lei; 

3. nerespectarea orarului de funcţionare, cu amendă de la 200 lei la 2.000 lei; 

4.neprezentarea, la solicitarea organelor de control abilitate, a documentelor legale justificative, conform prevederilor art. 26 şi 31, cu amendă de la 

2.000 lei la 10.000 lei. 

5. desfăşurarea oricărui exerciţiu comercial în perioada suspendării activităţii comerciale, cu amenda prevăzută la pct. 1 lit. a)-e), caz în care limitele 

minime şi maxime se dublează, iar veniturile realizate ilicit în perioada dintre data suspendării activităţii comerciale şi momentul constatării 

contravenţiei se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat.  
 

ART.35. - Dispoziţiile prezentului Regulament se întregesc cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, 

aprobată cu modificări şi completările ulterioare. 
 
 


