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                AVIZAT PRIMAR 
                        ing. Morar Costan   
 
 
   Consiliul local al municipiului                                                                                    ANEXA Nr. I  
 

                     DEJ                                                                                  la H.C.L. nr.________/________  

 

T A B L O U L 
cuprinzând impozitele şi taxele locale 

pentru anul 2023 
 

                                               I. CODUL FISCAL - TITLUL IX – Impozite şi taxe locale 
VALORILE  IMPOZABILE  PREVĂZUTE  LA  ART. 457- 467, 470 - 472 , 477 – 478, 480 – 481, 483, 489-491, 493,  IMPOZITELE  ŞI TAXELE  
LOCALE  CARE  CONSTAU  ÎNTR-O  ANUMITĂ  SUMĂ  ÎN  LEI ŞI CARE SE INDEXEAZĂ/AJUSTEAZĂ ANUAL, ÎN CONDIŢIILE ART.491.   

 
 

 
CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL ŞI TAXA*) PE CLĂDIRI 

 

Art.457 alin.(1) PENTRU CLĂDIRILE REZIDENȚIALE ȘI CLĂDIRILE ANEXE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE 
 

Cotă Legea 227/2015 Cotă aplicată 2022    PREVAZUT 2023 
 Indexare cu indice de inflație 2021-5,1% 
  

0,08 – 0,2 % 0,101 %                  0,106 %             
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Art.458 alin.(1) PENTRU CLĂDIRILE NEREZIDENȚIALE ȘI CLĂDIRILE  AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE 
 

LEGEA 227/2015 Cotă aplicată 2022 prevăzut 2023 
Indexare cu indice de inflație 2021-5,1% 
  

0,2 – 1,3 % 0,225 % 0,236 % 

 
În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform alin1 art. 458 din Legea 227/2015, impozitul se calculează prin 
aplicarea cotei de 2 % asupra valorii impozabile determinate conform art. 457. 

 
VALORILE  IMPOZABILE  pe  metru  pătrat  de  suprafată  construită  desfăşurată  la  clădiri,  în  cazul  persoanelor  fizice 

Art. 457 alin.(2)  

 
 
 

Tipul clădirii 
 

Nivelurile aplicate in anul 
fiscal 2022 

Niveluri prevăzute pentru 
anul 2023-legea 227/2015  
Indexare indice inflație 

2021- 5,1% 
 

 

  

Valoarea impozabilă 
- lei/m² - 

Valoarea impozabilă 
- lei/m² - 

 

Cu instalaţii 
de apă, 

canalizare, 
electrice şi 

încălzire 
[condiţii 

cumulative] 

 
Fără instalaţii 

de apă, 
canalizare, 
electricitate 
sau încălzire 

Cu instalaţii 
de apă, 

canalizare, 
electrice şi 

încălzire 
[condiţii 

cumulative] 

 
Fără instalaţii de 
apă, canalizare, 
electricitate sau 

încălzire 

  

0 1 2 3 4   
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 

 
1129 

 
677 

 
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 

 
339 

 
226 

 
356 

 
238 
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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 

 
226 

 
198 

 
238 

 
208 

 

  

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 

 
142 

 
85 

 
149 

 
89 

  

| E. În cazul contribuabilului care deţine la               75% din suma   | 75% din suma   | 

| aceeaşi adresă încăperi amplasate la                                                                                                  | care s-ar      | care s-ar      | 

| subsol, demisol şi/sau la mansardă,                                                                                                   | aplica clădirii| aplica clădirii| 

| utilizate ca locuinţă, în oricare dintre              |                | 

| tipurile de clădiri prevăzute la lit. A - D|                |                | 

|____________________________________________|________________|______________| 

| F. În cazul contribuabilului care deţine la              | 50% din suma   | 50% din suma   | 

| aceeaşi adresă încăperi amplasate la       |         care s-ar      | care s-ar      | 

| subsol, la demisol şi/sau la mansardă,              aplica clădirii| aplica clădirii| 

| utilizate în alte scopuri decât cel de     |                |                | 

| locuinţă, în oricare dintre tipurile de    |                |                | 

| clădiri prevăzute la lit. A - D            |                |                | 

|____________________________________________|________________|________________| 

 

 
 

 *) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru clădirile proprietate publică | 

| sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale,           | 

| concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz,   | 

| persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina | 

| fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare| 

| sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri cfr.Legea 227/2015, art 455 alin(2).      
 

Art.460 alin.(1) PENTRU CLĂDIRILE REZIDENȚIALE  AFLATE ÎN PROPRIETATEA SAU DEȚINUTE DE PERSOANELE JURIDICE   



 4 

Legea 227/2015 COTA APLICATĂ 2022 PREVAZUT     2023 

Indexare indice inflație 2021-5,1% 
 

0,08 -0,2 % 0,101 %        0,106 % 

 
 

Art.460 alin.(2) PENTRU CLĂDIRILE NEREZIDENȚIALE  AFLATE ÎN PROPRIETATEA SAU DEȚINUTE DE PERSOANELE 

JURIDICE   

 

Legea 227/2015 Cota aplicată 2022   PREVAZUT 2023 

Indexare indice inflație 2021-5,1% 

 

0,2 – 1,3 % 1,13 %            1,19% 

Art. 460 alin (3) pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice , utilizate pentru activități în 

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

 

În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, cota 

impozitului / taxei pe clădiri este 5 %. 

 

CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL ŞI TAXA*)  PE TEREN 
 

 IMPOZITUL / TAXA*  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII   
Art. 465 alin.(2 )                 lei/ha *- 

Zona 
în 

cadrul 
locali-
tăţii 

NIVELURI PREVĂZUTE 

DE LEGEA 227/2015 COD FISCAL 

NIVELURI APLICATE 

 pentru anul 2022 LEGEA 227/2015 COD FISCAL  

NIVELURI PROPUSE 

 pentru anul 2023 LEGEA 227/2015 
COD FISCAL 

 

Nivelurile impozitului, pe ranguri de localităţi Nivelurile impozitului, pe ranguri de localităţi 

Legea 227/2015 

Indexare ind.infl.2021- 5,1% 

 

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

IV V  II     

A   6042 - 15106      9403     9883     

B   4215 - 10538      6560     6895     
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C   2668 - 6670      4152     4364     

D   1410 - 3526      1577     1657     

 

 
 

IMPOZITUL / TAXA*)  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN – 
ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII  

Art. 465 alin.(4 )                                                                                                                                                    - lei/ha* - 

Nr 

Crt 

                         

                                   Zona 

Categoria  

de  folosinţă 

Nivelurile aplicate in anul 2022 

-valori se actualiz.cu coef.de corecţie, cu 
4- 

Niveluri prevăzute pentru anul 2023 

-valori se actualiz.cu coef.de corecţie, cu 4- 

LEGEA 227/2015 COD FISCAL 

Indexare indice inflație 2021- 5,1% 

 

 

Zona A Zona B Zona C Zona D Zona A Zona B Zona C Zona D     

1 Teren arabil 32 24 22 17 34 25 23 18     

2 Păşune 24 22 17 15 25 23 18 16     

3 Fâneaţă 24 22 17 15 25 23 18 16     

4 Vie 52 39 32 22 55 41 34 23     

5 Livadă 60 52 39 32 63 55 41 34     

6 Pădure sau alt teren cu 
vegetaţie forestieră 

32 24 22 17 
34 25 23 18     

7 Teren cu ape 17 15 8 X 18 16 8 X     

8 Drumuri şi căi ferate x x X X X X X X     

9 Neproductiv x x X X X X X X     

| *) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică| 

| sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale,           | 

| concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se          | 

| stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor,  | 

| locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după    | 

| caz, în condiţii similare impozitului pe teren.                              | 

| **) În cazul impozitului pe terenurile amplasate în intravilan pentru a nu   | 

| majora sau diminua, după caz, nivelurile respective, ca efect al rotunjirilor| 
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| la a doua zecimală în urma conversiei generată de aplicarea Legii            | 

| nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, s-a procedat la          | 

| raportarea nivelurilor impozitului pe teren în lei/ha, ţinând seama de faptul ca 1 mp = 0,0001 ha.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

                                                IMPOZITUL / TAXA*)  PE  TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN 
Art.465.alin. (7) 

Nr. crt. Categoria de folosinţă Zona [lei (RON)/ha] 

  Niveluri prevăzute de LEGEA 
227/2015 COD FISCAL 

Se indexează cu coeficientul 
de corecţie prevăzut la 
art.457 alin.(6) 2,4 urban și 
1,05 sate aparținând 
municiupiului 

Niveluri aplicate pentru 
anul 2022 LEGEA 227/2015 

COD FISCAL 

Se indexează cu coeficientul 
de corecţie prevăzut la art.457 

alin.(6) 2,1 – 2,4   

NIVELURI PREVAZUTE PENTRU 

2023 

Se indexează cu coeficientul de 
corecţie prevăzut la art.457 alin.(6) 
2,1 – 2,4   

Indexare indice inflație 2021 – 5,1% 

 

 

0 1               

1. Teren cu construcţii       22 - 31      35   37   

2. Arabil 42 -50      56   59   

3. Păşune 20 - 28      32   34   

4. Fâneaţă 20 - 28      32   34   

5. Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 48 - 55      62   65   

5.1. Vie până la intrarea pe rod X      X   X   

6. Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 
6.1 

48 - 56      63   66   

6.1. Livadă până la intrarea pe rod X      X   X   

7. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forest. cu 
excepţia celui prevă. la nr. crt. 7.1 

8 - 16      18   19   
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7.1. Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu 
rol de protecţie 

X      X   X   

8. Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări 
piscicole 

1 - 6      6   6   

8.1. Teren cu amenajări piscicole 26 - 34      37   39   

9. Drumuri şi căi ferate X      X   X   

10. Teren neproductiv X      x   X   

 

Nota :Sumele se indesează cu coeficientul de zonă fiscală 2,1 - 2,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică| 

| sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale,           | 

| concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se          | 

| stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor,  | 

| locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după    | 

Caz, în condiţii similare impozitului pe teren.  
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CAPITOLUL IV  -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 
 

Art. 470 alin.(2)                                               Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 
 

 Mijloc de transport 
Niveluri aplicabile pentru 

anul 2022 LEGEA 
227/2015 COD FISCAL 

Niveluri aplicabile 
pentru anul 2023 
LEGEA 227/2015 

COD FISCAL 
Indexare 
ind.infl.2021–5,1% 
 

    

valoarea impozit 
- lei/200 cm³ sau 

fracţiune 

valoarea impozit 
- lei/200 cm³ sau 

fracţiune 

    

1. Motorete, scutere, motociclete şi  

autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3 inclusiv 
   

8 8   

2. Motorete, scutere, motociclete şi  

autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste la 1600 cm3  
10 11   

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3 inclusiv 21 22   

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3 inclusiv 81 85   

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3 inclusiv 163 171   

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 327 344   

7. Autobuze, autocare, microbuze 27 28   

8. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone 
inclusiv. 

33 35   
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9. Tractoare înmatriculate 19 20   

VEHICULE INREGISTRATE LEGEA 227/2015 COD 
FISCAL lei/200cmc 

Aplicat 2022 
PREVAZUT 2023 

lei 200 cmc. 
 

Vehicule inregistrate cu cap. cil. sub 4800 cmc  2 - 4  4lei/200cmc 4 LEI  

Vehicule inregistrate cu cap. cil. peste 4800 cmc   4 - 6 6 lei/200cmc 6 LEI  

Vehicule fara cap. cilindrica inregistrata  50  - 150lei/an 169 lei/an 178 lei/an  

 

 

 

(3) In cazul mijloacelor de transport hibride , impozitul se reduce cu 50%. 
(4) In cazul unui atas , impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicleta respectiva.  
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Art. 470 alin.(5) 

 
 Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de  12 tone – se vor indexa în funcție de rata de schimb a 
monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an.(2022, 1 euro = 4,9490 lei) 

         

 
 

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată  

 
Valorile minime ale taxelor ce 
trebuie aplicate vehiculelor, 

prevăzute în Directiva 
1999/62/CE  

Niveluri impozabile 
propuse pentru anul 2023 

Directiva 1999/62/CE 
Indexate cu rata de schimb 

a monedei euro(1 euro = 
4,9490lei) 

 

Niveluri impozabile aprobate 
pentru anul 2023 

Valoarea minimă a taxei 
(euro/an) 

Impozit (lei) Impozit (lei) 

Vehicule cu 
sistem de 
suspensie 

pneumatică sau 
un echivalent 
recunoscut 

 
Vehicule cu alt 

sistem de 
suspensie 

Vehicule cu 
sistem de 
suspensie 

pneumatică sau 
un echivalent 
recunoscut 

 
Vehicule cu 
alt sistem de 

suspensie 

Vehicule cu sistem 
de suspensie 

pneumatică sau 
un echivalent 
recunoscut 

Vehicule cu 
alt sistem de 

suspensie 

I. Vehicule cu două axe        

    1. Masa  peste 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone 0 31 0 153 0 153 

    2. Masa  peste 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone 31 86 153 426 153 426 

    3. Masa  peste 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone 86 121 426 599 426 599 

    4. Masa  peste 15 tone dar nu mai mult de 18 tone 121 274 599 1356 599 1356 

    5. Masa de cel puțin 18 tone 121 274 599 1356 599 1356 

II.Vehicule cu  3 AXE 

    1. Masa  peste 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone 

31 54 153 267 153 267 

    2. Masa  peste 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone 54 111 267 549 267 549 

    3. Masa  peste 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone 111 144 549 713 549 713 

    4. Masa  peste 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone 144 222 713 

 

1099 713 1099 
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    5. Masa  peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 222 345 1099 1707 1099 1707 

    6. Masa  peste 25 tone dar nu mai mult de 26 tone 222 345 1099 1707 1099 1707 

    7. Masa  de cel puţin 26 tone 222 345 1099 1707 1099 1707 

III. Vehicule cu patru axe       

      1. Masa  peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 144 146 713 723 713 723 

      2. Masa  peste 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone 146 228 723 1128 723 1128 

      3. Masa  peste 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone 228 362 1128 1791 1128 1791 

      4. Masa  peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone 362 537 1791 2658 1791 2658 

      5. Masa  peste 31 tone dar nu mai mult de 32 tone 362 537 1791 2658 1791 2658 

      6. Masa  de cel puţin 32 tone 362 537 1791 2658 1791 2658 

* 
 
Art. 470 alin.(6) Combinaţi de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masă totală maximă autorizată 
egală sau mai mare de  12 tone - se vor indexa în funcție de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie 
a fiecărui an.(2022) 
 

  

 

 

 

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată  

Valorile minime ale taxelor ce 
trebuie aplicate vehiculelor, 

prevăzute în Directiva 1999/62/CE  

 

Niveluri impozabile propuse 
pentru anul 2023 

Directiva 1999/62/CE 
Indexate cu rata de schimb a 
monedei euro(1 euro = 4,9490 

lei) 

  

Niveluri impozabile 
aprobate pentru anul 

2023 

Valoarea minimă a taxei (euro/an) Impozit (lei) Impozit (lei) 

Axă/axe motoare 
cu suspensie 

pneumatică sau 
un echivalent 
recunoscut 

Axă/axe motoare 
cu alt sistem de 

suspensie 

Axă/axe motoare 
cu suspensie 

pneumatică sau 
un echivalent 
recunoscut 

Axă/axe motoare 
cu alt sistem de 

suspensie 

Axă/axe motoare 
cu suspensie 

pneumatică sau 
un echivalent 
recunoscut 

Axă/axe 
motoare 

cu alt 
sistem 

de 
suspens

ie 

I. Vehicule cu 2+1 axe    x x x x 

    1. Masa  peste 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone 0 0 0 0 0 0 
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    2. Masa  peste 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone 0 0 0 0 0 0 

    3. Masa  peste 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone 0 0 0 0 0 0 

    4. Masa  peste 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone 14 32 69 158 69 158 

    5. Masa  peste 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone 32 75 158 371 158 371 

    6. Masa  peste 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone 75 97 371 480 371 480 

    7. Masa  peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 97 175 480 866 480 866 

    8. Masa  peste 25 tone dar nu mai mult de 28 tone 175 307 866 1519 866 1519 

    9. Masa  de cel puţin 28 tone 175 307 866 1519 866 1519 

II. Vehicule cu 2+2 axe       

    1. Masa  peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 30 70 148 346 148 346 

    2. Masa  peste 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone 70 115 346 569 346 569 

    3. Masa  peste 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone 115 169 569 836 569 836 

    4. Masa  peste 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone 169 204 836 1010 836 1010 

    5. Masa  peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone 204 335 1010 1658 1010 1658 

    6. Masa  peste 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone 335 465 1658 2301 1658 2301 

    7. Masa  peste 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone 465 706 2301 3493 2301 3493 

    8. Masa  peste 36 tone dar nu mai mult de 38 tone 465 706 2301 3493 2301 3493 

    9. Masa de cel puţin 38 tone 465 706 2301 3493 2301 3493 

III. Vehicule cu 2+3 axe        

       1. Masa  peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 370 515 1831 2548 1831 2548 

       2. Masa  peste 38 tone dar nu mai mult de 40 tone 515 700 2549 3464 2549 3464 

       3. Masa de cel puţin 40 tone 515 700 2549 3464 2549 3464 

IV. Vehicule cu 3+2 axe        

      1. Masa  peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 327 454 1618 2247 1618 2247 

      2. Masa  peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 454 628 2247 3108 2247 3108 

      3. Masa  peste 40 tone dar nu mai mult de 44 tone 628 929 3108 4598 3108 4598 

      4. Masa de cel puţin 44 tone 628 929 3108 4598 3108 4598 

V. Vehicule cu 3+3        

      1. Masa  peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 186 225 921 1114 921 1114 
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      2. Masa  peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 225 336 1114 1663 1114 1663 

      3. Masa  peste 40 tone dar nu mai mult de 44 tone 336 535 1663 2648 1663 2648 

     4. Masa de cel puţin 44 tone 336 535 1663 2648 1663 2648 

 
 

 
Art. 470  alin.(7)                                                       Remorci, semiremorci sau rulote 

 

Masa totală maximă autorizată 

Niveluri impozabile 
aplicate pentru anul 

2022 

LEGEA 227/2015 COD 
FISCAL 

Niveluri impozabile 
prevăzute anul 2023 

LEGEA 227/2015 COD 
FISCAL 

Indexare ind.infl. 
2021- 5,1% 

 

 

Impozit (lei) Impozit (lei)  

a. Până la 1 tonă inclusiv    10 11  

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 38 40  

c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone  58 61  

d. Peste 5 tone 73 77  
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Art. 470 alin.(8)                                                              Mijloace de transport pe apă 

 Nivelurile impozabile 

aplicate pentru anul 

2022 

Legea 227/2015 

Nivelurile impozabile 

prevăzute pentru anul 

2023 

Legea 227/2015 

Indexare ind.infl. 

2021-5,1% 

 

 

 Impozit (lei) Impozit (lei)  

1. Luntre, bărci fără motor, scutere de apă, folosite pt. uz şi agrement 

personal    

24 25  

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 63 66  

3. Bărci cu motor 237 249  

4. Nave de sport şi agrement*)(între 0 şi 1119) 1263 1327  

5. Scutere de apă 237 249  

6. Remorchere şi împingătoare:    

   a) Până la 500 CP inclusiv  632 664  

   b) Peste 500 CP, dar nu pestei 2.000 CP    1027 1079  

   c) Peste 2.000 CP, dar nu peste 4.000 CP     1578 1658  

   d) Peste 4.000 CP       2526 2655  

7. Vapoare – pt. fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din  acesta  205 215  

9. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:    

    a) Cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone inclusiv 205 215  

    b) Cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone, dar nu peste 

3.000 tone  

316 332  

    c) Cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone 554 582  
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 CAPITOLUL V – TAXA PT. ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR 

 
 
Art. 474 alin.(1)      Taxa pt. eliberarea  certificatului de urbanism, în mediu urban   
 

 Nivelurile prevăzute de Legea 
227/2015 

 
Nivelurile 

aplicate în 2022 
 

PREVAZUT 
 pentru anul 2023 

Indexare ind.infl.2021 -  
5,1% 
  

Suprafaţa pt. care se obţine certificatul de urbanism Taxa (lei) Taxa (lei) Taxa (lei) 
a) Până la 150 m² inclusiv  5 – 6   6 lei 6 lei 

b) Între 151 şi 250 m² inclusiv 6 – 7   7 lei 7 lei 

c) Între 251 şi 500 m² inclusiv 7  - 9   10 lei 11 lei 

d) Între 501 şi 750 m² inclusiv 9  - 12   13 lei 14 lei 

e) Între 751 şi 1.000 m² inclusiv 12 - 14   16 lei 17 lei 

 f) Peste 1.000 m² 14+0.01 leu/m2 pentru 

fiecare m2 care depăşeşte 

1.000 m2 

16+0.01 leu/m2 

pentru fiecare m2 care 

depăşeşte 1.000 m2 

17+0.01 leu/m2 

pentru fiecare m2 

care depăşeşte 

1.000 m2 
 
Pentru mediul rural 

50 %  din taxa prevazuta 

pentru mediul urban 

50 %  din taxa 

prevazuta pentru 

mediul urban 

50 %  din taxa 

prevazuta pentru 

mediul urban 

Autorizaţie de construire art.474 alin.( 6) pentru alte 

constructii decât cele menționate la alin. (5) 
1% din val. autorizată, inclus. a 

instal. afer. acesteia 
1% din val. autorizată, 

inclus. a instal. afer. 

acesteia 

1% din val. 

autorizată, inclus. a 

instal. afer. acesteia 
Art. 474 alin.(5)  Autorizatie de construire pentru o 

clădire care urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă 

la locuinţă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a 

lucrărilor de construcţii. 

 

0,5% din val. autorizată,  

inclus. a instal. afer. acesteia 
0,5% din val. autorizată,  

inclus. a instal. afer. 

acesteia 

0,5% din val. 

autorizată,  

inclus. a instal. afer. 

acesteia 

Art. 474 alin.(10)      Taxa pt. eliberarea autorizaţiei                                 
de foraje sau excavări              

0-15lei pentru fiecare mp 

afectat propus 2022 – 7 lei 

7 lei pentru fiecare mp 

afectat  - aplicat 2022  

7lei pentru fiecare 

mp afectat propus 

pentru 2023   
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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 autorizată a 

lucrărilor de organizare de 

şantier. 

 

3% din valoarea 

autorizată a lucrărilor de 

organizare de şantier. 

 

3% din valoarea 

autorizată a 

lucrărilor de 

organizare de 

şantier. 

 

Art.474 alin.(13) 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. 

2% din valoarea 

autorizată a 

lucrărilor de 

construcţie. 
Art.474 alin.(14)    Taxa     pt.   eliberarea   autorizaţiei  

de construire pt. chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de 
expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, 
precum şi pt. Amplasarea corpurilor şi a panourilor de 
afişaj, a firmelor şi reclamelor 

 

0-8 lei  pentru fiecare m2 de 

suprafaţă ocupată de 

construcţie 

 

8 lei  pentru fiecare m2 

de suprafaţă ocupată 

de construcţie 

 

8 lei  pentru 

fiecare m2 de 

suprafaţă ocupată 

de construcţie 

Art.474 alin.(9)    Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de 
desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii 

0,1% din valoarea impozabilă a 

construcţiei, stabilită pentru 

determinarea impozitului pe clădiri. 

0,1% din valoarea impozabilă 

a construcţiei, stabilită pentru 

determinarea impozitului pe 

clădiri. 

0,1% din valoarea 

impozabilă a 

construcţiei, stabilită 

pentru determinarea 

impozitului pe clădiri. 

Art.474 alin.(3)    Taxa pentru prelungirea unui certificat 
de urbanism sau a 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. 

30% din cuantumul taxei 

pentru eliberarea 

certificatului sau a 

autorizaţiei iniţiale. 

Art. 474 alin.(15)   Taxa pt. eliberarea unei autorizaţii 
privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele 
publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie 
electrică, telefonie şi televiziune prin cablu 

 

 

 0-13 lei  pentru fiecare 

racord 

 

 

 15 lei  pentru fiecare 

racord aplicat în  2022  

 

 

16 lei  pentru 

fiecare racord 

propus în  2023 

Art.474 alin.(4)    Taxa      pt.    avizarea    certificatului   
de urbanism de către comisia de urbanism şi 
amenajarea teritoriului, de către primari sau de 
structurile de specialitate din cadrul consiliului 
judeţean 

 

 

0 - 15 lei 

  

  

 

 

17 lei 

aplicat în 2022 

  

 

 

18 lei  

APLICARE 2023 

Art.474 alin.(16) Taxa  pt.  eliberarea certificatului de 
nomenclatură stradală şi adresă 

 

0 -9 lei 

 

10 lei aplicat 2022 

 

11 lei APLICARE 

2023 
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                                  Taxa pt.   eliberarea   unei autorizaţii  pt. desfăşurarea unei activităţi economice şi viza anuală: 

Art .475  Nivelurile prevăzute Taxa aplicate pentru 
anul 2022 

PREVAZUT pentru 
anul 2023 

Indexare ind.infl. 
2021-5,1% 
 

1. Acord de funcţionare/  viza anuală   0 – 80 lei/an   68 lei 71 lei 

2. Modificări acord de funcţionare la solicitare 
50% din cuantumul taxei 50% din cuantumul taxei 

50% din cuantumul 
taxei 

 

    

3. Taxa  pt. eliberarea autorizaţiilor sanitare de 

funcţionare   (  Intre o si 20 lei, inclusiv) 

 
0 – 20 LEI/AN 

 

 17 lei 

 
18 lei 

Art. 486 alin.(5)    Taxa pt. eliberarea de copii 
heliografice format A3 de pe planuri cadastrale sau 
de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile 
locale 

(intre0 şi 32lei/mp. sau fracţiune) 

 
0 – 32 lei pentru 

fiecare m2 sau 
fracţiune de m2 

 
32 lei pentru fiecare m2 
sau fracţiune de m2  

  

 

 
34 lei 

Art.475 alin.(2) Taxa pt. eliberarea certificatului de 
producător(între 0 şi 80 lei inclusiv) 

 

0 – 80 lei 

 

74 lei   

 

78 lei 
 

Art. 475 alin.(3) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala 

a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de 

alimentaţie publică ( între 0 şi 8000 lei/an ) 

 

 2022 2023 
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APROBAT   PENTRU ANUL 2022 :                                                                                                                          indexat cu 5,1% pentru 2023     

                                                                                                                

1. structură  de vânzare având  suprafaţa de vânzare de până la 100 mp ……………………   135 lei.                               142 lei 

 

 

2. structură    de vânzare având  suprafaţa de vânzare cuprinsă între 100 – 160 mp…………    226 lei.                             238 lei 

 

3. structură  de vânzare având  suprafaţa de vânzare cuprinsă între 160 – 400mp……………    542 lei.                             570 lei          

 4. structură de vânzare având  suprafaţa de vânzare cuprinsă între 400 – 500 mp……………   677 lei.                             712 lei 

 

5. structură  de vânzare având suprafaţa  de vânzare mai mare de 500 mp. …………………   1.354 lei.                           1423 lei 

 

c). pentru unităţi de alimentaţie publică cu activitate sezonieră - terase şi grădini de vară ,  1/2 din taxa de autorizare percepută la unităţile cu 

activitate permanentă,corespunzător suprafaţei de vânzare . 

 

  

 

d).Pentru unităţile autorizate în cursul anului  taxa se datorează proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului și /sau minim 

pentru o lună calendaristică. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAPITOLUL VI – TAXA PT. FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 
Persoanele care datorează taxa pt. afişaj în scop de reclamă şi publicitate vor depune o declaraţie anuală pt. stabilirea taxei la compartimentul de 

specialitate al autorităţii administraţiei publice locale până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului calendaristic pt. care se datorează taxa.  
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Niveluri prevăzute de 
Legea 227/2015 
 

 
 

Aplicat în  anul                    
2022 

 

 
Nivelurile  pentru 
anul 2023 
 Indexare ind.infl. 
2021-5,1% 
 

 
 
Art.477 alin.(5) Taxa pentru servicii de reclamă şi 

publicitate ( intre 1% - 3% ) 
 

1 – 3 % 
 

 din val. contractului 

 

 

 3% din 

val.contractului  

 

 

 3% 
din val. 

contractului 
 
 
Art.478  Taxa pt. afişaj în scop de reclamă şi publicitate 
 

 
 

  

-lei/m2 sau fracţiune de m2 -lei/m2 sau fracţiune 
de m2 - 

-lei/m2 sau fracţiune 
de m2 - 

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana 
derulează o activitate economică 
  (intre 0 şi 32 lei inclusiv) 

 

0 – 32 lei 

 

 29 lei 

 

30 lei 

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pt. 
reclamă şi publicitate 
 ( între 0 şi 23 lei) 

 

O – 23 lei 

 

23 lei 

 

24 lei 

 

CAPITOLUL VII – IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE 
 

Art.481 alin.(2) Manifestarea artistică sau activitatea 
distractivă: 

Nivelurile impozabile aplicabile lege 
ART.275 ALIN.(2) COROBORAT CU 

ART.296 ALIN.(1)2015 

Taxe aplicate în anul 
2022  

 

prevazut 
pentru anul 2023 

- lei/m2 /zi- - lei/m2 /zi- -lei/m2 /zi- 
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a) în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de 
teatru, balet operă, operetă, concert filarmonic sau altă 
manifestare muzicală , prezentarea unui film de 
cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție 
sportivă internă sau internațională 

 
0 - 2 %  

 
 2 % 

 
2% 

b) cazul oricărei manifestări altele decât cele enumerate la 
litera a. 

 
O - 5 % 

 
5 % 

 
5% 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

CAPITOLUL IX –  TAXE SPECIALE    
 

  
 

 
 

Taxe aplicate în 
anul 2022 

 
Tarife prevazute 
pentru anul 2023 

 

Art. 282 
alin.(1) 

Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor 

fizice şi juridice.  
Taxă  funcţionare Serviciului  public comunitar de evidenta a persoanelor                                                             

   

 
1.1) 

 

Eliberare  carte de identitate      

 
15 

 
              16 

 

 
1.2) 

 

Eliberare  carte de identitate provizorie 

 
15 

   
16 
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1.3) 

 

Stabilire reşedinţa 

 
15 

 
16 

 

 
1.4) 

 

Certificat de naştere duplicat/extras multilingv 

 
15 

 
16 

 

 
1.5) 

 

Certificat de căsătorie duplicat/extras multilingv 

 
15 

 
16 

 

 
1.6) 

 

Certificat deces duplicat/extras multilingv 

 
15 

 
16 

 

 
1.7) 

 

Eliberare dovada din registru stare civila 

 
15 

 
16 

 

 
1.8) 

 

Eliberare livret de familie 

 
15 

 
16 

 

 
1.9) 

 

Adeverinţa reîntregire familie/ Formular E401 

 
62 

 
65 

 

 
1.10) 

Transcriere certificat stare civila din străinătate/ Înscriere menţiuni din  

străinătate 

 
62 

 
65 

 

 
1.11) 

 

Schimbare nume pe cale administrativa 

 
62 

 
65 

 
 
 

1.12) Taxa oficiere casatorie in zile nelucratoare(sambata, duminica, sarbatori 

legale) 

 
205 

 
215 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL  X – ALTE TAXE LOCALE    
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Nivelurile impozabile 
aplicate in anul 2022 

 
Prevazut pentru anul 

2023 
Indexare ind.infl. 

2021-5,1% 
 

 

Art. 283  
alin.(1) 

Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor 
publice şi pentru vizitarea muzeelor, a caselor 
memoriale sau a monumentelor istorice, de 
arhitectură şi arheologie  

x   

1.1) Pentru desfacerea de produse ce fac obiectul 
comerţului stradal 

3  lei/mp/zi SAU 
365 lei/mp./an 

3  lei/mp/zi SAU 
365 lei/mp./an 

 

1.2) Pentru desfacerea de produse ce fac obiectul 
comerţului stradal în chioşcuri, tonete care nu 
deţin autorizaţie de construire 

 
 

3 lei/mp/zi 

 
 

3 lei/mp/zi 

 

1.3) Pentru căi de acces la spaţiile comerciale  
0,25 lei/mp/zi 

 
0,25 lei/mp/zi 

 

1.4) Taxă pentru tăierea arborilor,arbuştilor Legea 
24/2007 art.7 

23lei/buc 23 lei/buc  

1.5) Aviz tehnic pentru realizarea de umplutură 
O:U.G. 195/2005 art.24/m 

34 lei 36 lei  

1.6) Pentru servicii de reclamă şi publicitate(panouri 
publicitare sau alte tipuri de mobilier stradal 
.H.C.L. 75/2008 

 
4 lei/m.p./zi 

 
4 lei/m.p./zi 
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1.7) Pentru utilizarea temporară a locurilor publice 
destinate comercializării produselor agricole de 
sezon 

 
 

3 lei/m.p./zi 

 
 

3 lei/m.p./zi 

 

1.8) Pentru depozitarea de materiale necesare 
desfăşurării activităţii de comerţ stradal 

 
3 leI/m.p./zi 

 
3 leI/m.p./zi 

 

1.9) Pentru depozitarea produselor rezultate din 
activitatea de colectare a deşeurilor refolosibile  

 
5 lei/m.p./zi 

 
5 lei/m.p./zi 

 

1.10) Pentru depozitarea de produse aferente organizării 
de şantier pentru domeniul public al municipiului, 
respectiv pentru domeniul privat al municipiului( 
grădini, teren viran etc.)  

 
 

4 lei/m.p./zi 

 
 

4 lei/m.p./zi 

 

1.11) Pentru depozitarea de produse aferente organizării 
de şantier (aparţinând domeniului public sau privat 
al municipiului) în cazul instituţiilor bugetare, 
cultele şi organizaţiile nonprofit ONG  

 
 
          1  leu/m.p./zi 

 
 
       1  leu/m.p./zi 

 

1.12) Pentru utilizarea temporară a domeniului public cu 
amenajări destinate parcurilor distractive 

 
 

5 lei/m.p./zi 

 
 

5 lei/m.p./zi 

 

1.13) Pentru panouri publicitare care sunt amplasate 
fără autorizaţie de construire 

 
8 lei/m.p./zi 

 

 
8 lei/m.p./zi 

 

 

1.14) Pentru amplasarea de eşarfe publicitare tip banner 
– echivalentul în lei, la cursul stabilit de B.N.R. 
pentru ziua plăţii 

 
 

43 EURO/amplasa- 
ment/luna 

 
 

45 EURO/amplasa- 
ment/luna 

 

1.15) Taxa zilnică pentru vizitarea muzeelor, a caselor 
memoriale sau a monumentelor istorice, de 
arhitectură şi arheologie  

 
 

0,50 lei/zi 

 
 

0,50 lei/zi 

 

1.16) Comert ambulant cu ocazia unor evenimente 
deosebite (manifestari cultural artistice): 

   

  
a) pana la 10 mp 

 
23 lei/mp/zi 

 
24 lei/mp/zi 
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b) intre 10 si 25 mp 

 
17 lei/mp/zi 

 
18 lei/mp/zi 

 

  
c) peste 25 mp 

 
12 lei/mp/zi 

 

 
13 lei/mp/zi 

 

 

 d) peste 150mp. (jocuri copii)         8 lei/mp./zi         8 lei/mp/zi  

     

1.17) Taxă pentru tăierea arborilor,arbuştilor 
O.UG.195/2005 

23 lei/buc 
 

 
24 lei/buc 

 

1.18) 
 

Taxă autorizare pentru deschiderea acceselor 
H.G.36/1996 art.3/18  

56 lei 59 lei  

1.19) Taxă acord pentru executarea unor lucrări de 
sporire a capacităţii de trafic, modificări ale 
situaţiei existente  H.G. 36/1996 art.3/25 

56 lei 59 lei  

1.20) Taxă aviz de principiu privind posibilităţile de 
transport rutier la proiectarea sau contractarea 
unor utilaje, agregate sau instalaţii cu mase sau 
gabarite care depăşesc limitele prevăzute de lege  
H.G. 36/1996 art.3/29  

113 lei 119 lei  

1.21) Taxă pentru amplasarea şi executarea în zona 
drumului, în paralel sau în traversarea lui, o 
oricăror construcţii sau căi de acces sau 
împrejmuiri precum şţi instalaţiile electrice, 
conducte , canale sau altele H.G.- 36/1996 art.3/32  

56 lei 59 lei  

1.22) Taxă acord pentru definitivarea şi aplicarea 
documentaţiei de urbanism şi amenajarea 
teritoriului care conţin drumurile publice H.G. 
36/1996 art.3/33 

35 lei 37 lei  
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1.23) Taxă autorizare transport marfă în zonele cu 
restricţii de tonaj, pentru aprovizionarea unităţilor 
comerciale  

TARIF 2022 

lei/zi 

PREVAZUT 2023 
 lei/zi 

 

 - Mijloace de transport cu masa maximă 
autorizată cuprinsă  între  :         3,5- 7,5 tone 

34 36  

                                                      peste 7,5 tone 56 59  

 Conform H.C.L. 88/27.09.2012    

TARIFE INREGISTRARI VEHIUCULE 

 

 ANEXA 1. 

CATEGORIA TAXA 2021 PREVAZUT 2023  

Taxa Înregistrare Vehicul     

Contravaloare Certificat Înregistrare 12 lei 13  

Taxa Radiere Vehicul 12 lei 13  

 

 

 

 

ANEXA 2. 



 26 

 

VEHICULE CARE SE SUPUN PROCEDURII ÎNREGISTRĂRII 

 ȘI VALOAREA TAXEI DE ÎNREGISTRARE 

 

  

Denumire Vehicul 

Taxa 2022 

(lei) 

PREVAZUT

2023 

Indexare 

ind.infl.2021

-5,1% 

 

 

Vehicul cu tracțiune animală 56 59  

Tractor- agricol, forestier , pt. constructii (max. 45 CP) 226 238  

Tractor (între 46 şi 100 CP) 339 356  

Tractor (peste 101 CP) 451 474  

Combine agricole 451 474  

Batoze de treierat cereale 226 238  

Şasiu autopropulsat cu ferăstrău pt. tăiat lemne 451 474  

Vehicul pt. măcinat şi compactat 226 238  

Autocositoare 339 356  

Draglina 1129 1187  

Buldozer-excavator 564 593  

Macara  1129 1187  

Autocompactor-cilindru 226 238  
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Autogreder 451 474  

Buldozer pe pneuri 451 474  

Încărcător frontal (cu cupă) pe pneuri 564 593  

Mașină înlăturare zăpadă 226 238  

Mașină pentru marcarea drumurilor 226 238  

Mașină utilizată la stingerea incendiilor 564 593  

Utilaj multifuncţional pt. întreţinerea drumurilor 1129 1187  

    

Moped  2 roți 113 119  

Moped  3 sau 4 roți 564 593  

Alte mașini și utilaje autopropulsate utilizate în lucrări de 

construcții, agricole și forestiere. 

      564      593  

 

TARIFE TAXIMETRIE 

CATEGORIA TAXA 

2022 

 

prevazut 

2023 

Indexat 

ind.infl. 

2021-5,1% 

 

 

Autorizaţie de transport pentru executarea serviciului public de 

transport persoane/bunuri si mărfuri in regim de taxi sau în 

regim de închiriere 

113 lei 119 lei  
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Viza Autorizaţie de transport pentru executarea serviciului 

public de transport persoane/bunuri si mărfuri in regim de taxi 

sau în regim de închiriere (se vizează la interval de 5 ani) 

113  

119 

 

 

Autorizaţie de taxi 113 119  

Viza anuala Autorizaţie de taxi 113 119  

Autorizaţie dispecerat taxi 564 593  

Viza anuala Autorizaţie dispecerat taxi 113 119  

a) La emiterea unei Autorizaţii se va achita taxa pentru Autorizaţia respectivă. 

b) Vizarea autorizaţiilor se va efectua prin reevaluarea îndeplinirii condiţiilor iniţiale de autorizare de către Autoritatea de Autorizare pentru 

exercitarea atribuțiilor în domeniul serviciilor de transport public local din cadrul Primăriei Dej, după plata tarifelor stabilite.  

c)Accesul in locurile de aşteptare a clienţilor se acorda fiecărui taxi autorizat pe baza taxei de acces. Contravaloarea taxei de acces este de 121 

lei/an și se achită o dată cu avizarea anuală a Autorizației Taxi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L I S T A    D E   T A R I F E 

pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă 
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pentru municipiul Dej- în anul 2023 

 

  

 

                        lei/mp/lună 

Nr

. 

Activitatea ce se Zona de atracţie comercială 

crt

. 

desfăşoară în spaţiu Zona I Zona II 

  Tarif  

aprobat   

Tarif  

propus 

Tarif  

aprobat  

Tarif  

propus 

  2022 2023  2022  2023 

0 1 2 3 4 5 

 I. Unităţi comerciale     

1. Alimentare (cofetării, aprozare, 

cant.restaurant, flori, lacto-bar, 

bufet, rotiserie, etc. ) 

15 16 13 14 

2. Librării, papetării, farmacii 8 8 7 7 

3. Restaurante, consignaţii, bijuterii, 

buticuri, articole cristal, electronice 
46 48 37 39 

4.  Magazine metalo-chimice, textile, 

încălţăminte, mobilă, electronice, 

etc 

21 22 16 17 

5. Bănci, Loto, ASIROM, CEC 94 99  - 

II. Unităţi producţie şi prestări servicii     

1. Încălţăminte, croitorie, 

ceasornicărie, etc. 

11 12 9,6 10 

2. Poştă, difuzarea presei, agenţii de 

voiaj şi spectacole 
11 12 9,6 10 
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3. Cabinete medicale private 11 12 9,6 10 

4. Cabinete medicale pediatrie private 7 7 4,3 5 

III. Activităţi social-culturale     

1.  Dispensare de stat, bibl., muzee, 

săli spectacole, cămine culturale, 

Crucea Roşie 

1,3 1,4 1,3 1,4 

2. ONG, sedii de partide  1,3 1,4 1,3 1,4 

3. Ateliere de creaţie, galerii de artă 1 1 1 1 

IV

. 

Depozite, magazii, birouri, 

dependinţe care deservesc act. de 

bază prevăzute la pct. I-III, precum 

şi bucătăriile de pe lângă 

restaurante 

3,4 3,6 3,4 3,6 

V. Garaje 1,4 1,5 1.4 1,5 

      

 

 

      

      lei/mp/an 

0 1 2  

VI

. 

Închirieri terenuri pe care nu sunt 

amplasate construcţii 
Tarif 

2022 

PREVAZUT 2023 

 

1. Terenuri cultivabile  0,22 0,23 

2. Terenuri greu accesibile, mlaştini, 

poteci, terenuri stâncoase, etc. 

0,22 0,23 

 

0 1 2 3 
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VI

I 

Închirieri terenuri de sub garaj şi 

sub copertină şi parcăriu construite 

pe terenuri proprietate de stat 

2022 

Lei/an 

PREVAZUT 2023 

Lei/an 

 

1. Pentru persoane fizice  8,46 lei/mp./an 9 lei/mp./an 

2. Pentru persoane juridice 17 lei/mp. /an 18 lei/mp. /an 

 

lei/mp/an 

  

0 1 2 3 

VI

II 

Chirii terenuri   

1. Folosinţă curţi, accese  0,22 0,23 

2. Folosinţă grădini 0,29 0,30 

3. Folosinţă teren sub construcţii     9,60     10 

    

    

 

L I S T A    D E   T A R I F E 

de proiectare pentru întocmire documentaţii de vânzare, 

evaluare şi întabulare 

                   

Nr

. 

Denumirea serviciului UM Tarif   Tarif 2023 

crt

. 

   2022  

0 1 2   

1. Parcelări teren lei/mp 5 5 

2. Releveu pentru apartamentamentare lei/mp 0,16 0,16 

3. Releveu pentru construcţii    
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   - construcţii normale lei/mp 1 1 

 -  construcţii cu dificultăţi lei/mp 1,16 1,17 

4.  Releveu apartament mp 0,11 0,12 

5. Taxa recalculare contracte prin achitare 

integrală 

contract 1 1,1 

6. Identificare cote părţi indivize şi C.F. (la 

contractele neîntocmite de unitate) 

contract 29 30 

7.  Identificare C.F. şi documentaţie întabulare 

la apartamente vândute conform Legii 

112/1995 

contract 6,2 7 

8. Identificare C.F. şi documentaţie întabulare 

la apartamente vândute conform Legii nr. 

61/1990 

contract 46 48 

9. Refacere contract de vânzare-cumpărare 

(reconstituire acte în caz de pierdere) 

contract 19 20 

10. Preluare rate de altă persoană pentru 

contract de vânzare-cumpărare apartament 

contract 29 30 

11. Taxă copie contracte  4 4,2 
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Art. 283 alin.(2)   
 
Taxa  pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor destinate 

obţinerii de venituri care folosesc infrastructura 

publică locală – Vehicule lente 

 
Nivelurile impozabile 
aplicate in anul 2022 

PREVAZUT 2023 

Indexare ind.infl.2021-
501% 

 

 

Impozit (lei) Impozit (lei)  

 

Autocositoare 169 178       54  

Autoexcavator 169 178       54  

Autogreder 169 178       54  

Autoscreper 169 178       54  

Autostivuitor 169 178       54  

Buldozer pe pneuri 169 178       54  

Combină agricolă pt.recoltat cereale sau furaje 169 178       54  

Compactor autopropulsat 169 178       54  

Electrocar cu echip.-sud., grup electrogen, pompă etc. 169 178       54  

Excavator cu racleţi pt.săpat şanţuri 169 178       54  

Excavator cu rotor pt.săpat şanţuri 169 178       54  

Excavator pe pneuri 169 178       54  

Frază autopropulsată pt.canale 169 178       54  

Freză autopropuldată pt.pământ stabilizat 169 178       54  

Freză rutieră 169 178       54  

Încărcător cu o cupă pe pneuri 169 178       54  

Instal.autopropulsată de sortare-casare 169 178       54  

Macara cu greifer 169 178       54  

Macara mobilă pe pneuri 169 178       54  

Macara turn autopropulsată 169 178       54  

Maşină autoprop. mulifuncţ.pt.lucrări de terasam. 169 178       54  

Maşină autoprop.pt.constr. şi întreţinerea drumurilor 169 178       54  

Maşină autoprop.pt.decopert.îmbrăcăm.asfaltice la drumuri 169 178       54  

Maşină autoprop.pt.finisarea drumurilor 169 178       54  

Maşină autoprop.pt.forat 169 178       54  

Maşină autoprop.pt.turnat asfalt 169 178       54  

Plug de zăpadă 169 178       54  
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Şasiu autoprop.cu ferăstrău pt.tăiat lemne 169 178  

Tractor pe pneuri 169 178  

Troliu autoprop. 169 178  

Utilaj multifuncţ.pt.întreţinerea drumurilor 169 178  

Vehicul de pompieri pt.derularea furtunurilor de apă 169 178  

Vehicul pt.măcinat şi compacta deşeuri 169 178  

Vehicul pt.marcarea drumurilor 169 178  

Vehicul pt.tăiat şi compactat deşeuri 169 178  
  

    

Tarife și taxe practicate de SERVICIUL CULTURA Dej:-2023 

 
• Bilet întreg pentru adulți (cuprinde turul expozițiilor permanente, temporare și vizionare film) -12 lei; 

• Bilet întreg pentru copii (cuprinde turul expozițiilor permanente, temporare și vizionare film) -5 lei; 

• Bilet pentru adulți (cuprinde turul expozițiilor permanente și temporare) - 5 lei;  

• Bilet redus pentru copii (cuprinde turul expozițiilor permanente și temporare) -2.5 lei; 

Biletele trebuie păstrate de vizitatori pe întreaga perioadă a vizitei 

Reduceri pentru: 

• ‣ Posesorii de carduri Euro 26, cu vârsta până în 30 de ani: 75% reducere (cu legitimaţii valabile) din prețul întreg, conform 

Dispoziției Ministerului Culturii nr. 3923/ din 28.06.2005; 

• ‣ Studentii si tinerii posesorii de legitimatii ISIC si IYTC au 75% reducere si profesorii posesori de legitimatii ITIC au 50% 

reducere (cu legitimatii valabile); 

• ‣ Abonamente anuale pentru familii (părinți + copii) 10 vizite în expoziția permanentă și vizionare film – 223 lei/an; 

Beneficiază de gratuitate la vizitarea muzeului: 

• ‣ copiii în vârsta de până la 12 ani, pe perioada vacanţelor; 

• ‣veteranii de război și foștii deținuți politici; 

• ‣elevii şi studenţii cetăţeni români din afara graniţelor ţării, bursieri ai statului român; 

• ‣ angajaţii Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional; 

• ‣ angajaţii reţelei de muzee din România şi ai Institutului Naţional de Cercetare în Domeniul Conservării şi Restaurării; 

• ‣ posesorii cardurilor ICOM; 
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• ‣ posesorii de carduri Eu ro 26, având vârsta de până în 30 de ani, în ziua de 26 a fiecărei luni sau în ziua următoare, dacă data         

de 26 cade într-o zi când instituţia este închisă pentru public; 

• ‣ studenţi ai Facultăţilor de Istorie, Arte Plastice, Arhitectură și Turism, în baza legitimaţiei valabile de student; 

• ‣ delegaţiile oficiale precum şi alte delegaţii cu caracter cultural, în limita programului de funcţionare al Muzeului; 

• ‣ pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, care au nevoi speciale sau cu handicap, precum şi pentru persoana însoţitoare a 

copilului în vârstă de până la 18 ani cu handicap; 

• ‣ pentru adulţii cu handicap grav sau accentuat, precum şi pentru persoana care îi însoţesc 

Vizite ghidate: 

• Muzeul organizează ghidaje pentru grupuri sau clase de elevi, programarea pentru ghidaje este obligatorie şi în avans. 

• ‣ Ghidaj limba română: 28 lei 

• ‣ Ghidaj limba engleză: 56 lei 

Alte Taxe: 

• Taxă filmare în muzeu pentru persoane fizice: 34 lei/aparat; 

• Taxă filmare și fotografiere în muzeu pentru studiouri TV 

 și profesioniști: 111 lei/aparat; 

• Taxă de fotografiere persoane fizice: 17 lei/aparat; 

• Taxă închiriere spațiu/sală pentru organizare evenimente cultural-artistice cu aparatură de proiecție și sonorizare: 223 lei; 

• Taxă închiriere spațiu/sală pentru organizare evenimente cultural-artistice fără aparatură: 111 lei; 

• Taxă închiriere teren în incinta curții muzeului pentru organizare evenimente/târguri 22 lei/m2; 

• Taxă pentru întârzierea returnării cărților împrumutate de la Biblioteca muzeului: 12 lei/săptămână; 

• Taxă pentru pedagogie muzeală/cursuri elevi sau studenți/pers./atelier/ședință: 12 lei; 

• Taxă pentru consultarea colecțiilor muzeale: 12 lei/prestație; 

• Taxă consultanță de specialitate în domeniul istoriei, muzeologiei, conservare, restaurare, etc.: 223 lei/oră; 

• Pentru alte prestări de servicii se întocmesc devize de lucrări în funcție de specificul comenzii. 

. Închiriere Sală se spectacole/evenimente la Centrul Cultural  ,,ARTA “, cu sonorizarea salii – 1.671 lei/spectacol 

 . Închiriere Sală se spectacole/evenimente la Centrul Cultural  ,,ARTA’’ ,  fără sonorizarea salii – 1.114 lei/spectacol 

 .           Închirierea Sală sporturilor – 557 lei / spectacol/eveniment.  

 

Tarife și taxe practicate de compartimentul patrimoniu public și privat 

  

 Taxa certificat atestare administrator CONDOMINII – 105 lei/certificat(valabil 4 ani). 
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CAPITOLUL  XIII – SANCŢIUNI  

   
LIMITLE MINIME SI MAZIMEALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE  
 

 

 
 

Niveluri APLICATE 
2022 

  

NIVELURI PREVAZUTE  

PENTRU ANUL 2023 

Indexare 2021-5,1 % 

 

 

Art. 493  

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) 

se sancţionează cu amendă de la 70 de lei la 

279de lei, iar cele de la lit. b)  cu amendă 

de la 279  lei la 696de lei.   

 
 

79 - 315 
 

 
 

83  -  332 
 

 

 
315 - 786 

 
332 -  826 

 

Art. 493alin (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 

1.578lei.             

 
 
 
 
 
 

367 – 1782 

 
 
 
 
 
 

386  -  1.873 

 

Art. 495 alin (4^1)Necomunicarea informațiilor și documentelor celor de natura prevăzute de art. 494 

ali.(12) în cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie contravenție și se 

sancționează cu amendă de la 557 la 2.785 lei. 

Art                                                                                                                                                                   

 
LIMITELE MINIME SI MAXIMEALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE SE MAJOREAZĂ CU 300%. 

Contravențiilor prevăzute mai sus li se aplică dispozițiile O.G. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002. 
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                             ŞEF SERV.IMPOZITE SI TAXE PJ       

                                      ec. Marius Bogdan                


