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Data : _______________ Data : _______________ Data : _________________ 
 Avizat               Raport                Raport al compartimentului  
 Secretar              Comisia de specialitate        de specialitate 
     nr. _____  
     nr. _____ 
    nr. _____  
               Presedinte 
 
 

 Subsemnatul Bodiș Vasile,  Primar al comunei Izvoru Crișului, judetul Cluj, in temeiul drepturilor 
conferite de prevederile OUG nr. 57 / 2019 codul administrativ, propun urmatorul ; 

 
PROIECT DE HOTARARE 

 
Privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023 

 
Consiliul Local al Comunei Izvoru Crișului, judetul Cluj, întrunit în şedinta de lucru ordinară din data 

de _____________ 
 

În conformitate cu prevederile :  
- Legea 227 / 2015, privind Codul Fiscal 
- Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale locale cu modificările şi completările ulterioare 

; 
- Legea nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 
- rata inflației comunicată de către Ministerul Finanțelor Publice de 5,1 % 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. ______ din _____________ al Compartimentului 
Contabil   precum şi Avizul favorabil al comisiilor de specialitate nr. I , II şi III din cadrul Consiliului local ;  
        În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 OUG nr. 57 / 2019 codul administrativ,  
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Izvoru Crișului adopta prezenta  
H O T Ă R Â R E : 

 
Art. 1. Se aprobă impozitele şi taxele locale, valorile impozate, impozitele şi taxele locale, alte taxe 

asimilate acestora precum şi limitele minime şi maxime ale amenzilor pentru anul 2023, conform anexei 1, 
care face parte integrală din prezenta hotărâre.  

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire şi punerea în aplicare a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
Comunei Izvoru Crișului şi Compartimentul Contabil.  

Art. 3. Prin grija secretarului Comunei Izvoru Crișului prezenta hotărâre se comunică în termenul 
prevăzut de lege către :           

             -  Instituţia Prefectului Judeţului Cluj,        
  -  Primarul Comunei Izvoru Crișului,  

             -  Compartimentul Contabil 
 

 
Izvoru Crișului                      INITIATOR  
                  PRIMAR  
 ___________          BODIȘ VASILE 

 



 Anexă la 
H.C.L.    /   .12.2022 
 

I. IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI 
 
Impozitul pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice 
Art. 1 (1) Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe 

clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii.  
(2) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a 

acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2 , prevăzută în tabelul 
următor: 

  
Valoarea impozablă 

indexată cu rata inflației 5,1% 
- lei/m2- 

Tipul clădirii 

Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice şi 

încălzire (condiţii 
cumulative) 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electrice sau 

încălzire 

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

1187 712 

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

356 238 

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

238 207 

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

149 88 

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă 
încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, 
utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri 
prevăzute la lit. A-D 

75% din suma care s-ar 
aplica clădirii 

75% din suma care s-ar 
aplica clădirii 

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă 
încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, 
utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre 
tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 

50% din suma care s-ar 
aplica clădirii 

50% din suma care s-ar 
aplica clădirii 

 
   (3) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care se 
determină prin înmulţirea valorii determinate cu coeficientul de corecție corespunzător, prevăzut în tabelul următor: 
Localitatea Rangul localității Zona Coeficient 
Izvoru Crișului IV A 1,10 
Nadășu V A 1,05 
Nearșova V A 1,05 
Șaula V A 1,05 
 

(4) 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. 



   (5) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, consolidare, modernizare, modificare sau 
extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acestea se consideră ca fiind cel în care 
au fost terminate aceste ultime lucrări . 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. 
 

Impozitul pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice  
Art. 2.(1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează 

prin aplicarea unei cote de 0,2% 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. 

(2)Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul 
agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 

(3)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. 2. 
 

Impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice 
Art.3(1)În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează 

prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 2 cu impozitul determinat 
pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform art. 3. 

(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. 2. 

(3)Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, 
se aplică următoarele reguli: 

a)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. 2; 

b)în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea economică, 
iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe 
clădiri se calculează conform prevederilor art. 3. 
 

Impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice 
Art.4(1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe 

clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,1% 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%, 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 cazul clădirilor dobândite în 
cursul anului fiscal anterior; 
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 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit 
de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării. 

(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. 

(8)În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori 
anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%. 

(9)Taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a 
contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. 
 

II.IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN 
 

Art.5. (1) Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta un impozit anual. 
(2)Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ- teritoriale, 

concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina 
fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, în condiţii similare 
impozitului pe teren. 

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

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

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

Impozitul/taxa pe terenurile situate în intravilan 
Art.6.(1)Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este 

amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local. 
(2)În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu 

construcţii, precum şi terenul înregistrat în registrul agricol de altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu 
construcţii în suprafaţă de până la 400 m2, inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei 
terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel: 

Zona în cadrul 
localităţii 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi 
indexată cu rata inflației 5.1 % 

- lei/ha - 
0 I II III IV V 

A     1266 1011 
 

(3)În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea 
de terenuri cu construcţii, pentru suprafaţa care depăşeşte 400 m2, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea 
suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest rezultat se 
înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (5). 

(4)Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul următor, exprimate 
în lei pe hectar: 

      Nivelurile pentru anul 2023 indexate cu rata inflației 5,1% 
                                            - lei/ha - 

Nr. 
crt. 

Zona 
Categoria de folosinţă A B C D 

1 Teren arabil 34 26 24 19 
2 Păşune 26 24 19 17 
3 Fâneaţă 26 24 19 17 
4 Vie 55 42 34 24 
5 Livadă 63 55 41 33 
6 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 34 26 24 19 
7 Teren cu ape 19 19 11 0 



8 Drumuri şi căi ferate 0 0 0 0 
9 Teren neproductiv 0 0 0 0 

* Se aplică sumele din zona A 
 

(5)Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în următorul 
tabel: 

 
 
 
 

Localitatea Rangul localității Zona Coeficient de corecție 
Izvoru Crișului IV A 1,10 
Nadășu V A 1,00 
Nearșova V A 1,00 
Șaula V A 1,00 
 

(6)Ca excepţie de la prevederile alin. (2)-(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 art. 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 situate în extravilan 
Art. 7. În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei 

terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de 
corecţie corespunzător prevăzut la art. 1 alin. (3): 

 Nivelurile pentru anul 2023 indexate cu rata inflației 5,1 % 
                                            - lei/ha - 

Nr. crt. Categoria de folosinţă Impozit 
(lei) 

1 Teren cu construcţii 36 
2 Teren arabil 59 
3 Păşune 34 
4 Fâneaţă 34 
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 66 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 
6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 66 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 
7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1 20 

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie 0 
8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 7 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 40 
9 Drumuri şi căi ferate 0 

10 Teren neproductiv 0 
 
 
 

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 
 

Art. 8: Scutiri 
(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, cele 



pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în proprietatea sau coproprietatea reprezentanţilor 
legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi 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 din Decretul-lege nr. 
118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea 
contribuabilului; 
d)mijloacele de transport ale instituţiilor publice; 
e)vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare; 
f)mijloacele de transport deţinute de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. 
 

Art.9. (1)Impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin 
înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

Nr. 
crt. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 

Lei/200 cm3 sau 
fracţiune din aceasta 

 pentru anul 2023  
indexate cu rata 
inflației 5.1 %  

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta) 
1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 

1.600 cm3, inclusiv 
11 

2 Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3 12 
3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv 23 
4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv 85 
5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv 171 
6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 345 
7 Autobuze, autocare, microbuze 29 
8 Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, 

inclusiv 
36 

9 Tractoare înmatriculate 23 
II. Vehicule înregistrate 

1 Vehicule cu capacitate cilindrică lei/200 cm3 
1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 5 
1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 7 
2 Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 116 lei/an 

       (2) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 80% (potrivit art. 470 alin. 
(3) ).  

(3)În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, 
impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă Impozitul(în lei/an)  indexate cu rata 
inflației 5.1 % 

Ax(e) motor(oare) 
cu sistem de 

suspensie 
pneumatică sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru 

axele motoare 

I două axe 
  1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 169 
  2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 169 469 
  3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 469 659 
  4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 659 1492 
  5 Masa de cel puţin 18 tone 676 1454 



II 3 axe 
  1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 169 294 
  2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 294 605 
  3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 605 785 
  4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 785 1210 
  5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1210 

 1878 

  6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1210 1878 
  7 Masa de cel puţin 26 tone 1210 1878 

III 4 axe 
  1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 785 795 
  2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 795 1241 
  3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1241 1971 
  4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1971 2923 
  5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1971 2923 
  6 Masa de cel puţin 32 tone 1971 2923 
 

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

 
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă Impozitul 

(în lei/an) 
Ax(e) motor(oare) 

cu sistem de 
suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru 

axele motoare 

I 2 + 1 axe 
  1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 
  2 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 
  3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 77 
  4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 77 174 
  5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 174 409 
  6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 409 529 
  7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 529 952 
  8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 952 1671 
  9 Masa de cel puţin 28 tone 952 1671 

II 2+2 axe 
  1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 164 380 
  2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 380 626 
  3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 626 919 
  4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 919 1112 
  5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1112 1825 
  6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1825 2531 
  7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2531 3842 
  8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2531 3842 
  9 Masa de cel puţin 38 tone 2531 3842 

III 2+3 axe 
  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2015 2804 
  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2804 3810 
  3 Masa de cel puţin 40 tone 2804 3810 

IV 3+2 axe 
  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1779 2472 



  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2472 3418 
  3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3418 5057 
  4 Masa de cel puţin 44 tone 3418 5057 

V 3+3 axe 
  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1011 1179 
  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1225 1830 
  3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1830 2911 
  4 Masa de cel puţin 44 tone 1830 2911 
 

(5)În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule 
prevăzută la alin. (3), taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

Masa totală maximă autorizată Impozit indexat cu rata 
inflației 5.1 %                                          

a. Până la 1 tonă, inclusiv 9 
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 40 
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 61 
d. Peste 5 tone 77 
 

(6)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 
Impozit indexat cu rata 

inflației 5.1% 
- lei/an - 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 25 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 67 
3. Bărci cu motor 249 
4. Nave de sport şi agrement 1327 
5. Scutere de apă 249 
6. Remorchere şi împingătoare: X 
a) până la 500 CP, inclusiv 662 
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv 1078 
c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv 1658 
d) peste 4000 CP 2654 
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta 214 
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X 
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 214 
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 3000 de tone, inclusiv 332 
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 582 
 

 
TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI AUTORIZAŢIILOR 

 
Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a altor avize şi autorizaţii 
Art.10.(1)Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism este egală cu suma stabilită conform tabelului următor: 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism  Lei - 
Actualizat cu rata inflației  

5.1 % 
 

a) până la 150 m2, inclusiv 6 
b) între 151 şi 250 m2, inclusiv 7 
c) între 251 şi 500 m2, inclusiv 11 
d) între 501 şi 750 m2, inclusiv 14 
e) între 751 şi 1.000 m2, inclusiv 17 
f) peste 1.000 m2 16 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare 



m2 care depăşeşte 1.000 m2 
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din taxa stabilită conform 

alin. (1).  
Următoarele taxe sunt actualizate cu rata inflației de 5.1 % 
(2)Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către 

primari se stabileşte de consiliul local la 18 lei. 
(3)Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire-anexă este egală cu 

0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii. 
(4)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la alin. (3) este 

egală cu 1 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente. 
(5)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1% din 

valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate. 
(6)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare şi prospectare a 

terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi 
alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecţiune şi explorare şi se calculează prin înmulţirea 
numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări cu 18 lei. 

(7)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 este de 11 lei, pentru fiecare metru pătrat de 
suprafaţă ocupată de construcţie. 

(8)Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, 
canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu se stabileşte de consiliul local şi este de 
20 lei, pentru fiecare racord. 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei în vederea desfăşurării unei activităţi economice sau a altor autorizaţii 
similare 

Art. 11. (1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare se stabileşte de consiliul local şi este de 
25 lei. 

(2) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice de către persoane fizice, 
asociaţii familiale şi societăţi comerciale este de 

20lei /an, viza anuală a autorizațiilor va fi de 10 lei. 
(3) Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561 - Restaurante,  

datorează bugetului local al comunei o taxă pentru eliberarea/vizarea unei autorizații de 550 lei. 
(4) Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 

datorează bugetului local al comunei datorează bugetului local al comunei o taxă pentru eliberarea/vizarea unei 
autorizații de 220 lei. 
    (5)Autorizaţiile prevăzute la alin.(2), (3) și (4) se vizează anual până la data de 31 decembrie a anului în curs pentru 
anul următor. 

(6) Taxele pentru eliberarea atestatului de producător se stabilesc la 70 lei, iar taxele pentru eliberarea carnetului 
de comercializare a produselor din sectorul agricol se stabilesc la 20 lei. 
 

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 
ART. 12(477) - Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate 
       (1) Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România în baza unui contract sau a 
unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană datorează plata taxei prevăzute în prezentul articol, cu excepţia 
serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale. 
        (2) Publicitatea realizată prin mijloace de informare în masă scrise şi audiovizuale, în sensul prezentului articol, 
corespunde activităţilor agenţilor de publicitate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, cu 
modificările ulterioare, respectiv publicitatea realizată prin ziare şi alte tipărituri, precum şi prin radio, televiziune şi 
internet. 
        (3) Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate, se 
plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia persoana prestează serviciile de reclamă şi 
publicitate. 
       (4) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea 
serviciilor de reclamă şi publicitate. 
       (5) Cota taxei se stabileşte de consiliul local, fiind cuprinsă între 1% şi 3%. 
       (6) Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată obţinută sau care urmează a fi obţinută pentru 
serviciile de reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată.  



        (7) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate prevăzută la alin. (1) se declară şi se plăteşte de către prestatorul 
serviciului de reclamă şi publicitate la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în 
vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate.  

 
 
Art.13. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual prin înmulţirea numărului de metri 

pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de 
consiliul local, astfel: 
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma este de 35 lei; 
b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru reclamă şi publicitate, suma este de 40 
lei; 
 

ALTE TAXE LOCALE 
 

Art. 14.Taxa specială destinată finanţării cheltuielilor pentru asigurarea intervenţiilor la situaţii de urgenţă 
(achiziţionarea de carburanţi şi piese de schimb, asigurarea plăţii drepturilor voluntarilor) se stabilește după valoarea 
impozitului pe clădiri, astfel: 
Valoarea impozitului                 Taxa specială 
- până la 40 lei                         8 lei 
- între 41-70 lei                        9 lei 
- între 71-100 lei                      10 lei 
- între 101-140 lei                     11 lei 
- peste 141 lei                        12 lei 

Art.15.  Se instituie taxa pentru folosirea terenului public în vederea desfăşurării de activităţi comerciale şi se 
stabileşte prin înmulţirea suprafeţei ocupate în metri pătraţi cu 0,02 lei/zi. 

Art. 16. (1)Pentru utilizarea sălilor din incinta căminelor culturale, pentru organizarea de discoteci, baluri şi alte 
asemenea evenimente, se instituie o taxă de 250 lei/zi pentru căminul cultural din Izvoru Crişului şi 150 lei/zi pentru 
satele Nadăşu, Nearsova şi Şaula. 

(2) Pentru utilizarea Clubului Tineret din Izvoru Crișului se instituie o taxă de 200 lei/zi.  
(3) Nu se datorează taxă pentru activităţile social-culturale organizate de către instituţii de învăţământ şi nici 

pentru evenimente ocazionate de decese. 
(4) În cazul utilizării temporare a incintelor căminelor culturale, pentru organizarea de baluri, şi alte asemenea 

evenimente, este obligatorie depunerea unei garanţii, la caseria primăriei, stabilită în cuantum de 150 lei/eveniment, 
pentru nunți 500 lei. Garanţia va fi restituită, după desfăşurarea evenimentului, în cazul în care la predarea imobilului, 
nu se constată pagube sau stricăciuni. 

Art.17. Se instituie taxa zilnică pentru vânzarea ambulantă a produselor de orice fel, în locurile publice, în 
cuantum de 20 lei/zi. 

Art. 18. Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divort pe cale administrativă este în cuantum de 550 lei. 
Art. 19. Taxa pentru folosirea grupului sanitar din satul Izvoru Crișului se stabileşte la 1 leu/persoană; 
Art.20. Taxa pentru eliberare certificat fiscal - 5 lei. 
Art.21. Taxa pentru eliberare adeverință Registru Agricol - 5 lei. 
Art.22. Taxă eliberare edificare certificat de edificare a construcției - 100 lei. 
Art.23. Taxă pentru închiriere buldoexcavator pentru prestarea unor servicii specifice către terţi în suma 150 

lei/oră pentru lucrarile cu lama si cupa și de 170 lei pentru lucrările efectuate cu piconu.  
Art. 24.(1) Impozitul pe clădiri, teren şi mijloace de transport se plăteşte anual, în două rate egale până la data de 

31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 
(2) Impozitul pe clădiri, teren şi mijloace de transport datorat de către contribuabili persoane fizice sau juridice, de 

până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. 
Art. 25. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, teren şi mijloace de transport, datorate pentru întregul 

an de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, se acordă o bonificaţie de 10%. 
Art. 26. Scutirile şi facilităţile la plata impozitelor se pot acorda de consiliul local , în conformitate cu prevederile 

art. 456, art. 464, art. 469, art. 476, art. 479, art. 482, art. 485 și art. 487 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 
pentru fiecare caz în parte, în baza unei cereri şi a actelor doveditoare. 

 
ALTE DISPOZIȚII COMUNE 



 
Art.29.  Majorarea impozitelor şi taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judeţene: 
(1)Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, la propunerea autorităţii executive, poate stabili cote 

adiţionale la impozitele şi taxele locale prevăzute în prezentul titlu, în funcţie de următoarele criterii: economice, 
sociale, geografice, precum şi de necesităţile bugetare locale, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 494 alin. (10) lit. b) şi 
c) Legea 227/2015 cu modificările și completările ulterioare. 

(2)Cotele adiţionale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 50% faţă de nivelurile maxime stabilite în 
prezentul titlu. 

(3)Criteriile prevăzute la alin. (1) se hotărăsc de către autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale. 
(4)Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi 

terenurile neîngrijite, situate în intravilan. 
 

Art.28. Controlul şi colectarea impozitelor şi taxelor locale: 
Autorităţile administraţiei publice locale şi organele speciale ale acestora, după caz, sunt responsabile pentru stabilirea, 
controlul şi colectarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a amenzilor şi penalizărilor aferente. 
 

SANCȚIUNI 
 

Art. 30. Sancţiuni: 
(1)Nerespectarea prevederilor Legii 227/2015 cu modificările și completările ulterioare atrage răspunderea 

disciplinară, contravenţională sau penală, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 
(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) din Legea 227/2015 cu modificările și completările 
ulerioare; 
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) Legea 227/2015 cu modificările și completările ulerioare; 

(3)Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la alin. (2) 
lit. b) cu amendă de la 279 lei la 696 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 de la 325 lei la 
1.578 lei. 
Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494 alin.(12)din Legea 227/2015 cu 
modificările și completările ulterioare, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie 
contravenție și se sancționează cu amenda de la 500 la 2500 lei. 
  (5)În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează 
cu 300%. 

(6)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoane împuternicite din cadrul 
autorităţii administraţiei publice locale. 

(7)Limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se actualizează prin hotărâre a consiliilor locale conform 
procedurii stabilite la art. 491, Legea 227/2015 cu modificările și completările ulerioare. 

(8)Contravenţiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 



Art. 31. Cu comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează secretarul, 
primarul, funcţionarii publici din compartimentul financiar-contabil, compartimentul constatare, impunere şi control, 
persoane fizice şi juridice şi compartimentul de încasare şi evidenţă venituri. 
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