
ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 
COMUNA ULMU 
CONSILIUL LOCAL COMUNAL 
U L M U 
                                                    HOTARAREA Nr.   41  . 

Din 29 decembrie 2022 
           Privind : stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023; 
 

Consiliul Local al comunei Ulmu judetul Brăila, intrunit in şedinta extraordinara la 
data de   29 decembrie 2022  
 Avind in vedere referatul compartimentului impozite si taxe; 

In baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Ulmu nr. 12 din 27 martie 2022 
privind indexarea impozitelor și taxele locale pentru anul fiscal 2023; 

In baza ratei inflatiei pentru anul 2021 de 5,1% comunicată de către Institutul 
National de Statistică, conform Comunicatului de presă nr. 17/14.01.2022 al Institutului 
National de Statistică coroborata cu prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe 
cele ale titlului IX-art. 491, art. 493 alin.(3) şi (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările și completările ulterioare si cu prevederile art. 38 alin.2, art. 162, art 
185 alin.1 lit a) si alin.6, art. 266 alin.6 și art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare; 

In conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul 
civil, republicată, cu modificările ulterioare, corroborate cu cele al H.G. nr. 1/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare, precum si cu cele ale Ordonantei de urgentă a 
Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările 
ulterioare 
 In baza dispozitiilor art. 495 lit. f din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
           Conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu 
modificarile si completarile ulterioare 
 Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
  In baza prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de 
interes public, cu completarile si modificarile ulterioare  
 In  temeiul  art. 129,  alin 2, lit. (b),  alin 4, lit. (a), art. 139,  alin 3, lit. (a),  art. 155,  
alin 1, lit. (c),  si alin. 4, lit. (d)  precum si ale art. 196, alin. 1, lit. a si art. 197, alin. 1, 2 si 4 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1 – Pentru anul fiscal 2023 impozitele  si taxe locale  se majoreaza cu 5,1 
% fata  de hotararea din anul 2022 dupa cum urmeaza: 

1. Nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevazute in Tabloul impozitelor si 
taxelor locale pentru anul 2023, constituind Anexa nr. 1, parte integranta din 
prezenta hotarare. 
        2. Impozitul pe cladiri in cazul persoanlor fizice se calculeaza prin aplicarea 
cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabila a cladirii, stabilite in Anexa nr. 
1, parte integranta din prezenta hotarare. 



          2.1 Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice 
impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0.65% asupra valorii 
care poate fi; 
            -valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator 
autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta; 
            -valoarea finala a lucrarilor de constructii,in cazul cladirilor noi construite in 
ultimii 5 ani anteriori anului de referinta; 
             -valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de 
proprietate,in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de 
referinta. 
            2.2 In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform 
prevederilor pct. 2.1 ,impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra 
valorii impozabile a cladirii determinata din aplicarea valorilor  la pct. I conform 
art. 457 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal. 
            2.3 Pentru cladirile nerezidebtiale aflate in proprietatea persoanelor fizice 
,utilizate pentru activitati in domeniul ,impozitul pe cladiri se calculeaza prin 
aplicarea unei cote de 0.4% asupra valorii impozabile a cladirii. 
           2.4 Calculul impozitului pe cladirile cu destinatie mixta  aflate in proprietatea 
persoanelor fizice,impozitul se calculeaza prin insumarea impozitului calculat 
pentru suprafata folosita in scop rezidential cu impozitul determinat pentru 
suprafata folosita in scop nerezidential. 
           3. Cota de impozitare asupra valorii de inventar a cladirilor in cazul 
persoanlelor juridice se stabileste astfel: 

3.1. În cazul clădirilor rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor juridice 
a căror valoare de inventar a fost reevaluata, în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal 
de referintă, precum şi pe parcursul acestuia cota va fi de 0,2 %. 

3.2. În cazul clădirilor nerezidentiale a căror valoare de inventar a fost 
reevaluata, în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referintă, precum şi pe 
parcursul acestuia cota va fi de 1%. 

3.3. În cazul clădirilor nerezidentiale utilizate pentru activitati din domeniul 
agricol a căror valoare de inventar a fost reevaluata,  în ultimii 5 ani anteriori 
anului fiscal de referintă, precum şi pe parcursul acestuia cota va fi de 0,4%. 

3.4 În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 5 ani anteriori 
anului fiscal de referintă 2015, respectiv 31.12.2012 , cota impozitului şi a taxei pe 
clădiri este de 5% şi se aplică la valoarea de inventar a clădiri înregistrată în 
contabilitatea persoanei juridice , până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima 
reevaluare. 

3.5 In cazul in care dreptul de proprietate asupra unei cladiri este transmis in 
cursul unui an fiscal impozitul va fi datorat de persoana care detine dreptul de 
proprietate asupra cladirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului in 
care se instraineaza.  

Declararea cladirilor in vederea impunerii si inscrierea acestora in evidentele 
autoritatilor administratiei publice locale  reprezinta o obligatie legala a 
contribuabililor care detin in proprietate aceste imobile,chiar daca ele au fost 
executate fara autorizatie de construire. 

4. Impozitul/taxa pe teren se stabileste luand in calcul suprafata 
terenului,rangul localitatii in care este amplasat terenul,zona si categoria de 
folosinta  a terenului ,conform HCL al comunei Ulmu nr.30 din 28 octombrie 2014. 



4.1 In cazul unui teren amplasat in intravilan,inregistrat la categoria de 
folosinta terenuri cu constructii,precum si terenul inregistrat la alta categorie de 
folosinta decat cea de terenuri cu constructii in suprafata de pana la 400 
mp,impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului 
exprimata in hectare cu suma corespunzatoare rangului localitatii IV ,zona A pentru 
satul Ulmu = 860 lei si zona A  rangul V pentru satul Jugureanu = 688 lei . 

4.2 In cazul terenului intravilan arabil impozitul/taxa pe teren este de:zona A 
=33 lei/ha cu un coeficient de corectie de  1.10 si zona A=33lei/ha cu un coeficient de 
corectie de  1.00. 

4.3 In cazul unui teren amplasat in extravilan categoria arabil,impozitul/taxa 
pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului exprimata in hectare cu 
suma corespunzatoare astfel:zona A=60 lei /ha ,categoria vie zona A =66 lei/ha cu un 
coeficient de corectie de 1.10 pentru zona A rangul IV si 1.05 pentru zona A rangul 
V. 

5. – Taxa pentru serviciile de reclama şi publicitate realizate în  baza unui 
contract se calculează prin aplicarea unei cote de 3% asupra valorii serviciilor de 
reclama şi publicitate. 
 Art. 2 – (1) Se stabileste bonificatia pentru plata cu anticipatie a impozitului 
datorat pentru intregul an de catre persoanele fizice pana la 31 martie a anului 
2015,pentru debitele ce dapasesc 50 lei  dupa cum urmeaza: 

a)   Impozit şi taxă pe clădiri,  10%; 
b)   Impozit şi taxă pe teren, 10%; 
c)   Impozit mijloc de transport , 10%; 
(2) Se stabileste bonificatia pentru plata cu anticipatie a impozitului datorat 

pentru întregul an de către persoanele juridice până la 31 martie a anului 
2015,pentru debitele ce dapasesc 50 lei  după cum urmează: 

a)   Impozit şi taxă pe clădiri, 10%; 
b)   Impozit şi taxă pe teren, 10%; 
c)   Impozit mijloc de transport, 10%; 

 Art. 3 – Pentru determinarea impozitului pe clădiri, teren şi a taxei pentru 
eliberarea autorizatiei de construire se mentine delimitarea zonelor aprobate prin 
HCL a Comunei Ulmu nr. 30 din 28 octombrie 2014. 
 Art. 4 – Impozitul si taxa pe cladiri nu se datoreaza pentru cladirile 
mentionate in anexa nr. 2, parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art. 5 – Impozitul si taxa pe teren nu se datoreaza pentru terenurile 
mentionate in anexa nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 6 – Impozitul asupra mijloacelor de transport nu se aplica pentru 
mijloacele de transport prevazute in anexa nr. 4, parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art. 7 – Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor nu se 
aplica pentru certificatele, avizele si autorizatiile prevazute in anexa nr. 5, parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Art. 8 – Taxa pentru serviciile de reclama si publicitatesi taxa pentru afisaj in 
scop de reclama si publicitate nu se aplica pentru situatiile prevazute in anexa nr. 6, 
parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art. 9 – Prezentei hotariri se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2016, data 
la care se abroga orice prevederi contrare si  i se vor putea face modificari pe tot 
parcursul anului 2016, in functie de prevederile legale.    



Art. 10 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza 
primarul si biroul financiar-contabil, impozite si taxe, din cadrul Primariei 
Comunei Ulmu, judet Braila. 
 Art. 11 – Prezenta hotarire, prin grija secretarului general al comunei, va 
fi adusa la cunostinta publica si comunicata celor interesati şi prin afişare la sediul 
institutiei, precum şi pe pagina de internet www.primariaulmu.ro. 
 

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                                                                             
            NICOLAE VALERICA                               CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                   SECRETAR GENERAL  
                                                                                          BEJGU DANIEL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 29 decembrie 2022, cu un 
numar de____ voturi „pentru”, ____ „abtineri”, ____ „voturi impotriva”, din numarul total de 
13 consilieri in functie si ____ consilieri prezenti la sedinta, indeplinindu-se cerinta de 
majoritate din numarul voturilor consilierilor in functie. 



ROMÂNIA                                                                                          Anexa nr. 1  
JUDETUL BRĂILA                                                                                                                              la Hotararea Consiliului Local 
COMUNA ULMU                                                                                                                                    nr. 41 din 29 decembrie 2022 

TTAABBLLOOUULL    
cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, 

precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2023 
I. IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 
CAPITOLUL I - IMPOZITUL ŞI TAXA*) PE CLĂDIRI  

Art. 1 VALORILE IMPOZABILE pe metru pătrat de suprafată construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor 
fizice 

Tipul clădirii 

NIVELURILE INDEXATE 
PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE 
APLICABILE ÎN ANUL 
FISCAL 2022 indexate 

cu 5.1% 
Valoarea impozabilă 

- lei/mp - 
Valoarea impozabilă 

- lei/mp - 

Cu instalatii de 
apă, canalizare, 

electrice şi 
încălzire 
[conditii 

cumulative] 

Fără instalatii 
de apă, 

canalizare, 
electricitate sau 

încălzire 

Cu instalatii 
de apă, 

canalizare, 
electrice şi 
încălzire 
(conditii 

cumulative) 

Fără 
instalatii de 

apă, 
canalizare, 
electricitate 

sau 
încălzire 

0 1 2 3 4 
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereti 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 peretii 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 

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

         226 197 238 207 

D. Clădire-anexă cu peretii 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 

*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unitătilor 
administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosintă, după caz, persoanelor juridice, se 
stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare 
sau de folosintă, după caz, în conditii similare impozitului pe clădiri. 
4. În cazul contribuabilului care detine la aceiaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau mansardă, utilizate ca 

locuintă în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D valoarea impozabilă reprezintă 75% din suma care s-ar aplica 
clădiri. 

5. În cazul contribuabilului care detine la aceiaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în 
alte scopuri decât cel de locuintă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit.A-D valoarea impozabilă reprezintă 50% 
din suma care s-ar aplica clădiri. 

6. Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în functie de rangul localitătii şi zona în care este amplasată clădirea prin înmultirea 
valorii determinate conform art. 1cu coeficientul de corectie corespunzător, prevăzut în tabelul următor (rangul localitătii Ulmu 
este IV):_ 

 
Zona în  cadrul 
localitătii 

                                    Rangul localitătii 
        0         I       II       III       IV        V 

       A     1,10 1,05 
       B       
       C       
       D       
 



 
       1 .Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în functie de anul terminării,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 referintă; 
        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 referintă. 
       c) cu 10% pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data 1 ianuarie a anului fiscal de 
referintă 
 
      CAPITOLUL II - IMPOZITUL ŞI TAXA*) PE TEREN  
       În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosintă terenuri cu constructii, 
impozitul/taxa pe teren se stabileste prin înmultirea suprafetei terenului exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în 
următorul tabel: 
 

Art 2 IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - TERENURI CU 
CONSTRUCTII 

Zona în 
cadrul 

localitătii 

NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2022 
- lei/ha**) - 

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2023 
- lei/ha**) –indexate cu 5,1% 

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

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

A         818 655     860 688 
 

B            
 

 
 

C        
 

 
 

 
 

   
 

D       
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 
   În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosintă decât cea de terenuri cu 
constructii, pentru suprafata care depăseste 400 mp, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, 
exprimată în hectare , cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel: 
 

Art. 3 IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN 
- ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINTĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII - 

Nr. crt. Zona 
Categoria de folosintă 

NIVELURILE INDEXATE PENTRU 
ANUL 2022 
- lei/ha**)- 

NIVELURILE APLICABILE ÎN 
ANUL FISCAL 2023 

- lei/ha - 
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona A Zona B Zona C Zona D 

1 Teren arabil 31    33    
2 Păşune 24    25    
3 Fâneată 24    25    
4 Vie 52    55    
5 Livadă 60    63    
6 Pădure sau alt teren cu 

vegetatie forestieră 
31    33    

7 Teren cu ape 17    18    
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 unitătilor 
administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosintă, se stabileşte taxa pe teren care 
reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosintă, după caz, în 
conditii 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 la a doua zecimală în urma conversiei generată de aplicarea Legii nr. 348/2004 privind 
denominarea monedei nationale, s-a procedat la raportarea nivelurilor impozitului pe teren în lei/ha, tinând seama de faptul 
că 1 mp = 0,0001 ha. 
 



_1. Sumele stabilite pentru terenurile amplasate în intravilan , înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosintă se 
înmultesc cu coeficientul de corectie corespunzător prevăzut în următorul tabel (rangul localitătii Ulmu este IV si rangul localitatii 
Jugureanu este V). 

Rangul localitătii Coeficientul de corectie 
                                        0                                       
                                        I                                       
                                        II                                       
                                        III                                       
                                        IV                                      1,10 
                                        V                                      1,00 
 
 
   În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin înmultirea suprafetei terenului, exprimată în 
hectare , cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel: 
 

Art.4 IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN  
- lei/ha – 

Nr. crt. Zona 
Categoria de folosintă 

NIVELURILE INDEXATE 
PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE APLICABILE ÎN 
ANUL FISCAL 2023 indexate cu 

5.1% 
Zona Zona 

0 1 A B C D          A                B 
1 Teren cu constructii 35             37                
2 Teren arabil 57             60            
3 Păşune 32             34               
4 Fâneată 32             34               
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la 

nr. crt. 5.1 
63             66               

5.1 Vie până la intrarea pe rod X               0                 
6 Livadă pe rod, alta decât cea 

prevăzută la nr. crt. 6.1 
65             68              

6.1 Livadă până la intrarea pe rod X              0                  
7 Pădure sau alt teren cu vegetatie 

forestieră, cu exceptia celui prevăzut 
la nr. crt. 7.1 

19             20                 

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

X             0                   

8 Teren cu apă, altul decât cel cu 
amenajări piscicole 

6             6  

8.1 Teren cu amenajări piscicole 40              42              
9 Drumuri şi căi ferate X               0                 
10 Teren neproductiv X               0                 

 *) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unitătilor 
administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosintă, se stabileşte taxa pe teren care 
reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosintă, după caz, în 
conditii similare impozitului pe teren. 
 
 
_1. Sumele stabilite pentru terenurile amplasate în extravilan se înmultesc cu coeficientul de corectie corespunzător prevăzut în 
tabel:  
Zona în  cadrul 
localitătii 

                                    Rangul localitătii 
            0              I            II            III           IV        V 

       A     1,10 1,05 
       B       
       C       
       D       
 
 

- Impozitul pe teren este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care are in proprietate terenul la data de 31 decembrie a 
anului fiscal anterior. 



- In  cazul dobandirii  unui teren in cursul anului,proprietarul acestuia are obligatia sa depuna o noua declaratie de  impunere 
la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla terenul,in termen  de 30 zile de la data dobandirii,si 
datoreaza impozit pe teren incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator. 

- In cazul in care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis in cursul unui an fiscal,impozitul este datorat de 
persoana care detine dreptul de proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului in care se 
instraineaza 



- CAPITOLUL III- TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT 

Art.5 

Mijloc de transport cu tractiune mecanică 

NIVELURILE INDEXATE 
PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE APLICABILE ÎN 
ANUL FISCAL 2023 indexate cu 

5.1% 
Suma, în lei, pentru fiecare 

grupă de 200 cmc sau fractiune 
din aceasta  

Suma, în lei, pentru fiecare grupă 
de 200 cmc sau fractiune din 

aceasta 
I. Vehicule înmatriculate  

1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu 
capacitatea cilindrică de până la 1600 cmc inclusiv 

8 8 

2.Motociclete, tricicluri si cvadricicluri cu capacitatea 
cilindrica de peste 1.600 cmc 

9 9 

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cmc 
şi 2000 cmc inclusiv 

21 22 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cmc 
şi 2600 cmc inclusiv 

81 85 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cmc 
şi 3000 cmc inclusiv 

163                          171 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 
cmc 

328 345 

6. Autobuze, autocare, microbuze 27 28 
7. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată 
de până la 12 tone inclusiv 

33 35 

8. Tractoare înmatriculate 21 22 
II. Vehicule înregistrate 

1. Vehicule înregistrate, cu capacitatea cilindrică lei/200 cmc sau fractiune din 
aceasta 

lei/200 cmc sau fractiune din 
aceasta 

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitatea cilindrică mai 
mică sau egală cu 4.800 cmc 

4 4 

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică mai 
mare decât 4.800 cmc 

7 7 

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidentiată 57 lei 60 lei/an 
 

Numărul axelor şi masa totală 
maximă autorizată 

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 
2022- rata de schimb a monedei euro 4,9470 lei/an 

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 
2023-rata de schimb a monedei euro de 4.9141 

lei/an 

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 X X X X 
1 Masa  de cel putin 12 tone, dar  
mai mică de 13 tone 

0                   153 0 153 

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

153 425 153 425 

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

425 599 425 599 

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

599 1355 599 1355 

5.Masa de cel putin 18 tone 599 1355 599                 1355                    
II. Vehicule cu trei axe X X X X 
1. Masa de cel putin 15 tone, dar 
mai mică de 17 tone 

153 267 153 267 

2. Masa de cel putin  17 tone  dar 
mai mică de 19 tone 

267 549 267 549 

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

549 712 549 712 

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

712 1098 712                  1098 

5. Masa  de cel putin 23 tone dar  
mai mică de 25 tone 

1098 1707 1098 1706 



Numărul axelor şi masa totală 
maximă autorizată 

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 
2022- rata de schimb a monedei euro 4,9470 lei/an 

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 
2023-rata de schimb a monedei euro de 4.9141 

lei/an 

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 

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

1098                  1707 1098 1706 

7. Masa de cel putin 26 tone 1098 1707 1098 1706 
III. Vehicule cu patru axe X X X X 
1. Masa de cel putin 23 tone, dar  
de mai mică de 25 tone 

712 722 712 722 

2. Masa de cel putin 25 tone, dar  
mai mică de 27 tone 

722 1128 722 1128 

3. Masa de cel putin  27 tone dar 
mai mică de 29 tone 

1128 1791 1128 1790 

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

1791 2657 1790                  2656   

5. Masa de cel putin 31 tone dar 
mai micp de 32 tone 

1791 2657 1790 2656 

6. Masa de cel putin 32 tone 1791 2657 1790                  2656 
 

Numărul axelor şi masa totală 
maximă autorizată 

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 
2022 

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 
2023 

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 2+1 axe X X X X 
1. Masa de cel putin 12 tone dar 
mai mică de 14 tone 

0                   0 0                    0 

2. Masa de cel putin 14 tone dar 
mai mică de 16 tone 

0 0 0 0 

3. Masa de cel putin 16 tone dar 
mai mică de 18 tone 

0 69 0 69 

4. Masa de cel putin 18 tone dar 
mai mică de 20 tone 

69 158 69 158 

5. Masa de cel putin 20 tone dar 
mai mică  de 22 tone 

158 371 158 371 

6. Masa de cel putin 22 tone dar 
mai mică de 23 tone 

371 480 371 480 

7. Masa de cel putin 23 tone dar 
mai mică de 25 tone 

480 866 480 866 

8,Masa de cel putin 25 tone, dar 
mai mică de 28 tone 

866 1519 866 1519 

9. Masa de cel putin 28 tone 
 

866 1519 866 1519 

II. Vehicule cu 2+2 axe X X X X 
1 Masa de cel putin  23 tone dar 
mai mică de 2 5 tone 

148 346 148 346 

2 Masa de cel putin  25 tone dar 
mai mică de 26 tone 

346 569 346 569 

3 Masa de cel putin  26 tone dar  
mai mică de 28 tone 

569 836 569 836 

4 Masa de cel putin  28 tone dar 
mai mică de 29 tone 

836 1009 836 1009 

5.Masa de cel putin  29 tone dar   
mai mică de 31 tone 

1009 1657                     1009 1657 

6 Masa de cel putin  31 tone dar 
mai mică de 33 tone 

1657 2300 1657                  2299 

7Masa de cel putin   33 tone dar 
mai mică de 36 tone 

2300 3493                     2299 3492 

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

2300 3493 2299 3492 

9.Masa de cel putin 38 tone 2300 3493                   2299 3492 
III. Vehicule cu 2+3 axe X X X X 



Numărul axelor şi masa totală 
maximă autorizată 

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 
2022 

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 
2023 

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 

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

1830 2548 1829 2547 

2.Masa  de cel putin 38 tone dar 
mai mică de 40 tone 

2548 3463 2547                 3462 

3. Masa de cel putin 40 tone 2548 3463 2547                  3462 
IV. Vehicule cu 3+2 axe X X X X 
1.Masa de cel putin 36 tone, dar 
mai mică de 38 tone 

1618 2246 1618                  2245 

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

2246 3107                   2245 3106 

3 Masa de cel putin 40 tone, dar 
mai mică de 44 tone  

3107 4596                   3106 4595 

4. Masa de cel putin 44 tone 3107 4596 3106 4595 
V. Vehicule cu 3+3 X X X X 
1 Masa de cel putin 36 tone, dar 
mai mică de 38 tone 

920 1113                    920 1113 

2 Masa de cel putin 38 tone, dar 
mai mică de 40 tone 

1113 1662 1113 1662 

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

1662 2647                   1662 2646 

4. Masa de cel putin 44 tone 1662 2647 1662 2646 
 
 
Art. 6 Remorci, semiremorci sau rulote 

Masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE INDEXATE 
PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE 
APLICABILE ÎN ANUL 
FISCAL 2023 indexate cu 

5.1% 
Impozitul, în lei Impozitul, în lei 

a. Până la 1 tonă inclusiv 9 9 
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 
 
 
Art.7 Mijloace de transport pe apă 

Masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE INDEXATE 
PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE 
APLICABILE ÎN ANUL 
FISCAL 2023 indexate cu 

5,1% 
Impozitul, în lei Impozitul, în lei 

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

24 25 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 64 67 
3. Bărci cu motor 237 249 
4. Nave de sport şi agrement*) între 0 şi 1263 între 0 şi 1327 
5. Scutere de apă 237 249 
6. Remorchere şi împingătoare: X X 
a) până la 500 CP inclusiv 630 662 
b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv 1026 1078 
c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv 1577 1657 
d) peste 4.000 CP 2524 2653 
7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fractiune din acesta 204 214 
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X X 
a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv 204 214 
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la 
3.000 tone, inclusiv 

316 332 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone 553 581 



Art.7 Mijloace de transport pe apă 

Masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE INDEXATE 
PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE 
APLICABILE ÎN ANUL 
FISCAL 2023 indexate cu 

5,1% 
Impozitul, în lei Impozitul, în lei 

*) Criteriile de stabilire a cuantumului impozitului vor fi prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentului cod. 
 
Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care detine dreptul de proprietate asupra unui 
mijloc de transport inmatriculat sau inregistrat in Romania la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. 
-In cazul inmatricularii sau inregistrarii unui mijloc de transport in cursul anului, proprietarul acestuia are obligatia sa depuna o 
declaratie la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta are domiciliul,in termen de 30 zile de la data inmatricularii 
si datoreaza impozit pe mijloacele de transport in cepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator. 
-in cazul  radierii din circulatie a unui mijloc de transport proprietarul are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal  in a carui 
raza teritoriala de competenta isi are domiciliul in termen  de 30 zile  de la data radierii si inceteaza sa datoreze impozitul incepand 
cu data de 1 ianuarie a anului urmator.   
  



 
CAPITOLUL IV - TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZATIILOR 

Art. 8 Taxa pentru eliberarea certificatului de 
urbanism, în mediu urban NIVELURILE INDEXATE 

PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE 
APLICABILE ÎN ANUL 
FISCAL 2023 indexate cu 

5,1% 
Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism Taxa, în lei Taxa, în lei 
a) Până la 150 mp, inclusiv 7 7 
b) Între 151 şi 250 mp, inclusiv 8 8 
c) Între 251 şi 500 mp, inclusiv 10 11 
d) Între 501 şi 750 mp, inclusiv 14 15 
e) Între 751 şi 1.000 mp, inclusiv 16 17 
f) Peste 1.000 mp 

16+ 0,01 lei/mp pentru fiecare 
mp care depăşeşte 1.000 mp 

17+ 0,01 lei/mp pentru 
fiecare mp care depăşeşte 

1.000 mp 

 
  

NIVELURILE INDEXATE 
PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE 
APLICABILE ÎN ANUL 
FISCAL 2023 indexate cu 

5,1% 
Taxa, în lei Taxa, în lei 

Art. 9 Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje 
sau excavări 

17,00 lei inclusiv pentru 
fiecare mp afectat 

18,00 lei inclusiv pentru 
fiecare mp afectat 

 
  

NIVELURILE INDEXATE 
PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE 
APLICABILE ÎN ANUL 
FISCAL 2022 indexate cu 

5,1% 
Taxa, în lei Taxa, în lei 

Art. 10 Taxa pentru eliberarea autorizatiei de 
construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, 
spatii de expunere, situate pe căile şi în 
spatiile publice, precum şi pentru amplasarea 
corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor 
şi reclamelor 

9,00 lei inclusiv pentru 
fiecare mp de suprafata 
ocupata de constructie 

9,00 lei inclusiv pentru 
fiecare mp de suprafata 
ocupata de constructie 

 
  

NIVELURILE INDEXATE 
PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE 
APLICABILE ÎN ANUL 
FISCAL 2023 indexate cu 

5,1% 
Taxa, în lei Taxa, în lei 

Art. 11 Taxa pentru eliberarea unei autorizatii 
privind lucrările de racorduri şi branşamente 
la retele publice de apă, canalizare, gaze, 
termice, energie electrică, telefonie şi 
televiziune prin cablu 

17,00 lei inclusiv pentru 
fiecare racord 

18,00 lei inclusiv pentru 
fiecare racord 

 
  

NIVELURILE INDEXATE 
PENTRU ANUL 2021 

NIVELURILE 
APLICABILE ÎN ANUL 
FISCAL 2023 indexate cu 

5,1% 
Taxa, în lei Taxa, în lei 

Art12 Taxa pentru avizarea certificatului de 
urbanism de către comisia de urbanism şi 
amenajarea teritoriului, de către primari sau 
de structurile de specialitate din cadrul 
consiliului judetean 

18,00 lei 19,00 lei  

 



  
NIVELURILE INDEXATE 

PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE 
APLICABILE ÎN ANUL 
FISCAL 2023 indexate cu 

5,1% 
Taxa, în lei Taxa, în lei 

Art. 13 Taxa pentru eliberarea certificatului de 
nomenclatură stradală şi adresă 

10,00  lei 11,00  lei  

 
  NIVELURILE 

INDEXATE PENTRU 
ANUL 2022 

NIVELURILE 
APLICABILE ÎN ANUL 
FISCAL 2023 indexate cu 

5,1% 
Taxa, în lei Taxa, în lei 

Art. 14 Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare 
de functionare 

 
23,00 

 
24,00 

 
  

NIVELURILE INDEXATE 
PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE 
APLICABILE ÎN ANUL 
FISCAL 2023 indexate cu 

5,1% 
Taxa, în lei Taxa, în lei 

Art. 15 Taxa pentru eliberarea atestatului de 
producător 

                      64 67 

Taxa viza semestriala a atestatului de 
producator 

11 12 

Taxa pentru eliberarea unui carnet de 
comercializare a produselor din sectorul 
agricol 

64 67 

 
CAPITOLUL V - TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 

Art. 18 Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi 
publicitate: 

NIVELURILE INDEXATE 
PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE APLICABILE 
ÎN ANUL FISCAL 2023 

indexate cu 5,1% 
- lei/mp sau fractiune de mp - - lei/mp sau fractiune de mp - 

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

36,00 38 

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

26 27 

 
 

Nr.crt                                          DENUMIRE TAXĂ TAXA ÎN LEI 

1 Taxa pentru indeplinirea proceduri de divort pe cale administrativa 604 
             Taxa se face venit la bugetul local si se incaseaza la caseria Primariei Orasului Faurei. 
 
Nr.crt                                          DENUMIRE TAXĂ TAXA   

1 Taxa pentru ridicarea/depozitarea și predarea la Serviciul de neutralizare a 
cadravelor 

3,65lei/kg 

2 Contravaloare taxa transport 116 lei 
 
Nr.crt                                          DENUMIRE TAXĂ TAXA ÎN LEI 

1 Taxa pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate 
obtinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală 

58 lei/an/vehicul 

Pentru echipamentele și utilajele destinate obtinerii de venituri existente în patrimoniul persoanelor fizice sau juridice la data de 1 
ianuarie, taxele locale datorate pentru întregul an fiscal se achită până cel târziu la data de 31 martie 2016. Pentru echipamentele și 
utilajele dobândite după data de 1 ianuarie, taxa se datorează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care au fost 
dobândite acestea, proportional cu perioada rămasă până la sfârșitul anului fiscal și se achită în cel mult 30 de zile calendaristice de 
la data dobândirii. 
 



 Nr.crt DENUMIRE TAXĂ NIVELURILE 
INDEXATE PENTRU 

ANUL 2022 

NIVELURILE 
APLICABILE ÎN ANUL 
FISCAL 2023 indexate cu 

5,1% 
Taxa, în lei Taxa, în lei 

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

  36,00 inclusiv, pentru 
fiecare mp sau fractiune de 

mp 

  38,00 inclusiv, pentru 
fiecare mp sau fractiune de 

mp 

 
CAP.VIII  TAXE PENTRU ACTIVITĂTILE DESFĂŞURATE DE CĂTRE SERVICIILE DIN CADRUL PRIMĂRIEI 
COMUNEI ULMU 

Nr.crt                            DENUMIRE TAXĂ TAXA ÎN LEI 

1 Taxă căutare acte în arhivă 19 lei/doc 
2 Taxă eliberare copii arhivă 3 lei/doc 
3 Taxă eliberare acte în regim de urgentă (24 ore) 12 lei/act 
4 Taxă multiplicare 0,50 lei/pag 
5 Taxă eliberare certificat de atestare fiscală şi certificat de stare materială 10 lei 
            Taxele de la punctele 1-5 constituie venituri cu destinatie specială şi se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor ce se 
efectuează pentru mentinerea la parametri optimi a sistemului informatic şi asigurarea consumabilelor pentru acestea. 
           Taxele de la punctele 1-5 se fac venit la bugetul local si se încasează la casieria  Primăriei comunei Ulmu 
 
II. TAXE DE TIMBRU 
 ORDONANTA DE URGENTA NR.80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru  
Incepand cu data de 1 ianuarie 2014 din sumele incasate conform Ordonantei de Urgenta nr.80/26.06.2013 in contul bugetelor locale 
ale unitatilor administrativ- teritoriale , cota care se vireaza la bugetul de stat este de 45%. 
 
LEGEA NR. 117 privind taxele extrajudiciare de timbru1) 

ANEXA - LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU 

Extras din norma juridică 

NIVELURILE 
AJUSTATE 

PENTRU ANUL 
2022 

NIVELURILE 
AJUSTATE 

PENTRU ANUL 
2023 

Taxa, în lei Taxa, în lei 

Nr. crt. 

CAPITOLUL I 
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instante, Ministerul Justitiei, 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie şi Justitie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii 

prestate de unele institutii publice 

1 Eliberarea de către organele administratiei publice centrale şi locale, de alte 
autorităti publice, precum şi de institutii de stat, care, în exercitarea 
atributiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situatii de fapt, a 
certificatelor, adeverintelor şi a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un 
fapt sau o situatie, cu exceptia acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă 
extrajudiciară de timbru mai mare 

2 2 

2 Eliberarea certificatului de producător > Punct abrogat prin art. 80 lit. j) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 
privind impozitele şi taxele locale 

3 Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal: X X 
- pentru animale sub 2 ani 2 2 
- pentru animale peste 2 ani 2 2 

4 Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietătii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate: 
- pentru animale sub 2 ani 2 2 
- pentru animale peste 2 ani 5 6 

5 Eliberarea certificatelor de atestare fiscală X X 
6 Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor certificate 

medicale folosite în justitie 2 2 

7 Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 2 2 
8 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a 

sexului 15 17 

9 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 2 2 



ANEXA - LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU 

Extras din norma juridică 

NIVELURILE 
AJUSTATE 

PENTRU ANUL 
2022 

NIVELURILE 
AJUSTATE 

PENTRU ANUL 
2023 

Taxa, în lei Taxa, în lei 
10 Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare 

civilă întocmite de autoritătile străine 2 2 

11 Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă 2 2 
12 Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, 

distruse sau deteriorate 
 
 
 

2 2 

X CAPITOLUL II 
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea mentiunilor în acestea, precum şi 

pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit 

1 Acte de identitate: X X 
  a) eliberarea sau preschimbarea cărtilor de identitate (inclusiv a celor 

provizorii) şi a buletinelor de identitate pentru cetătenii români, eliberarea 
carnetelor de identitate, precum şi eliberarea sau prelungirea valabilitătii 
legitimatiilor provizorii pentru cetătenii străini şi persoanele fără cetătenie 

X X 

  b) înscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedintei x X 
  c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetătenilor străini şi ale 

persoanelor fără cetătenie X X 

  d) eliberarea unor noi cărti, buletine, carnete de identitate şi legitimatii 
provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate x X 

2 Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor 
date din Registrul permanent de evidentă a populatiei x X 

3 Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare X X 
4 
 

 

Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit 
X X 

X CAPITOLUL III 
Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obtinerii permiselor de conducere 

1 Taxe pentru examinarea candidatilor care au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule: 
a) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din 
subcategoria A,A1,B,B1 ŞI B+E X X 

b) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din 
categoria A X X 

c) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule apartinând 
uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E X X 

d) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule apartinând 
uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1, D1, Tr X X 

e) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule apartinând 
uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv X X 

f) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din 
categoriile C+E, D+E X X 

2 Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le/a fost anulat permisul de 
conducere pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a 
persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obtinerea 
aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru persoanele 
care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu exceptia 
celor pentru categoriile B,B1,B+E 

X X 

X CAPITOLUL IV 
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulatie şi autorizare de 

circulatie pentru probe 

1 Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor: 
a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 
kg, inclusiv 60 66 



ANEXA - LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU 

Extras din norma juridică 

NIVELURILE 
AJUSTATE 

PENTRU ANUL 
2022 

NIVELURILE 
AJUSTATE 

PENTRU ANUL 
2023 

Taxa, în lei Taxa, în lei 
c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 
3.500 kg 145 160 

2 Taxe de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor şi remorcilor 
neînmatriculate permanent sau temporar X X 

3 Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor X X 
X CAPITOLUL IV1 Taxe pentru furnizare date  

 
 
 

1 Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor 
date din registrul national de evidentă a persoanelor, precum şi din registrul 
national de evidentă a permiselor de conducere şi certificatelor de 
înmatriculare şi din registrele judetene şi al municipiului Bucureşti de 
evidentă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare 

X X 

X CAPITOLUL V Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra 
terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991,republicată 
cu modificările şi completările ulterioare, cu exceptia celor pentru terenurile 
agricole şi forestiere. 

X X 

2) Taxele nu includ contravaloarea documentelor eliberate ca urmare a prestării de servicii, care se stabileşte potrivit 
dispozitiilor legale. 

CAPITOLUL IX     SANCTIUNI 

LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE- PERSOANELOR 
JURIDICE 

NIVELURI ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2022 
1.Depunerea peste termen a declaratiilor  de impunere  prevazute  in Codul Fiscal se sanctioneaza cu amenda de la 70 la 279 lei; 

2. Nedepunerea declaratiilor de impunere  prevazute in Codul Fiscal, nerespectarea prevederilor referitoare la instrainarea, inregistarea/ 
radierea bunurilor impozabile, precum si la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate  se sanctioneaza cu amenda de la 
279 la 696 lei. 
3 Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea dupa caz a abonamentelor si a biletelor de 
intrare la spectacole, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 325 lei la 1.578 lei 
In cazul persoanelor juridice limitele minime si maxime ale amenzilor se majoreaza cu 300%. 
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IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI NU SE DATOREAZA PENTRU URMATOARELE PERSOANE 

FIZICE SI JURIDICE 
 

(1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru: 
a) clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu 
exceptia încăperilor folosite pentru activităti economice sau agrement, altele decât cele desfăşurate în relatie 
cu persoane juridice de drept public; 
b) clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosintă, 
după caz, institutiilor publice cu finantare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora; 
c) clădirile aflate în proprietatea fundatiilor înfiintate prin testament constituite, conform legii, cu scopul de a 
întretine, dezvolta şi ajuta institutii de cultură natională, precum şi de a sustine actiuni cu caracter umanitar, 
social şi cultural; 
d) clădirile care, prin destinatie, constituie lăcaşuri de cult, apartinând cultelor religioase recunoscute oficial şi 
asociatiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu exceptia încăperilor folosite pentru 
activităti economice; 
e) clădirile funerare din cimitire şi crematorii; 
f) clădirile utilizate de unitătile şi institutiile de învătământ de stat, confesional sau particular, autorizate să 
functioneze provizoriu ori acreditate, cu exceptia încăperilor care sunt folosite pentru activităti economice care 
generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari, elevi sau 
studenti şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, astfel cum sunt definite şi functionează 
potrivit Legii nr. 263/2007 privind înfiintarea, organizarea şi functionarea creşelor, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
g) clădirile unei institutii sau unităti care functionează sub coordonarea Ministerului Educatiei şi Cercetării 
Ştiintifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi clădirile federatiilor sportive nationale, cu 
exceptia încăperilor care sunt folosite pentru activităti economice; 
h) clădirile unitătilor sanitare publice, cu exceptia încăperilor folosite pentru activităti economice; 
i) clădirile din parcurile industriale, parcurile ştiintifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de 
incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislatiei în materia ajutorului de stat; 
j) clădirile care sunt afectate activitătilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de 
îmbunătătiri funciare şi de interventii la apărarea împotriva inundatiilor, precum şi clădirile din porturi şi cele 
afectate canalelor navigabile şi statiilor de pompare aferente canalelor, cu exceptia încăperilor care sunt 
folosite pentru activităti 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 constructii, cu exceptia încăperilor care sunt folosite pentru alte 
activităti economice; 
l) clădirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului; 
m) clădirile Academiei Române şi ale fundatiilor proprii înfiintate de Academia Română, în calitate de 
fondator unic, cu exceptia încăperilor care sunt folosite pentru activităti economice; 
n) clădirile aferente capacitătilor de productie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea legislatiei în 
materia ajutorului de stat; 



o) clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadnite, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau pătule 
pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu exceptia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităti 
economice; 
p) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 
prevăzute la art. 2 lit. a), c)–e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea 
meritelor personalului armatei participant la actiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor 
celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 
q) clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome „Administratia 
Patrimoniului Protocolului de Stat“, cu exceptia încăperilor care sunt folosite pentru activităti economice; 
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 al 
Decretului-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, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 reprezentantilor legali ai minorilor 
cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadrati în gradul I de invaliditate; 
u) clădirile aflate în proprietatea organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România, cu 
statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosintă de 
acestea de la o institutie sau o autoritate publică, cu exceptia încăperilor care sunt folosite pentru activităti 
economice; 
v) clădirile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi administrării arhivei, 
precum şi clădirile afectate functionării Centrului National de Administrare a Registrelor Nationale Notariale; 
w) clădirile detinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de insertie. 
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IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN NU SE DATOREAZA PENTRU URMATOARELE PERSOANE 
FIZICE SI JURIDICE 

 
(1) Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru: 
a) terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale, cu 
exceptia suprafetelor folosite pentru activităti economice sau agrement; 
b) terenurile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosintă, 
după caz, institutiilor publice cu finantare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora; 
c) terenurile fundatiilor înfiintate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întretine, dezvolta şi 
ajuta institutii de cultură natională, precum şi de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social şi cultural; 
d) terenurile apartinând cultelor religioase recunoscute oficial şi asociatiilor religioase, precum şi 
componentelor locale ale acestora, cu exceptia suprafetelor care sunt folosite pentru activităti economice; 
e) terenurile apartinând cimitirelor şi crematoriilor; 
f) terenurile utilizate de unitătile şi institutiile de învătământ de stat, confesional sau particular, autorizate să 
functioneze provizoriu ori acreditate, cu exceptia suprafetelor care sunt folosite pentru activităti economice 
care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari, elevi sau 
studenti şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, astfel cum sunt definite şi functionează 
potrivit Legii nr. 263/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 
g) terenurile unitătilor sanitare publice, cu exceptia suprafetelor folosite pentru activităti economice; 
h) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigatie, terenurile aferente infrastructurii 
portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele şi statiile de pompare aferente acestora, precum şi terenurile 
aferente lucrărilor de îmbunătătiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosintă a terenului, emis de 
oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară; 
i) terenurile folosite pentru activitătile de apărare împotriva inundatiilor, gospodărirea apelor, 
hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de protectie 
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 suprafetei 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 destinatia dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură; 
l) terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri nationale, drumuri principale administrate de 
Compania Natională de Autostrăzi şi Drumuri Nationale din România – S.A., zonele de sigurantă a acestora, 
precum şi terenurile ocupate de piste şi terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de sigurantă; 
m) terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum şi cele ale metroului; 
n) terenurile din parcurile industriale, parcurile ştiintifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de 
incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislatiei în materia ajutorului de stat; 
o) terenurile aferente capacitătilor de productie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea legislatiei în 
materia ajutorului de stat; 



p) terenurile Academiei Române şi ale fundatiilor proprii înfiintate de Academia Română, în calitate de 
fondator unic, cu exceptia terenurilor care sunt folosite pentru activităti economice; 
q) terenurile institutiilor sau unitătilor care functionează sub coordonarea Ministerului Educatiei şi Cercetării 
Ştiintifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu exceptia terenurilor care sunt folosite pentru activităti 
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 
din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 reprezentantilor legali ai 
minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadrati în gradul I de invaliditate; 
u) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c)–e) din Ordonanta 
de urgentă a Guvernului nr. 82/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
v) terenurile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi administrării 
arhivei, precum şi terenurile afectate functionării Centrului National de Administrare a Registrelor Nationale 
Notariale; 
w) suprafetele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru care nu se reglementează procesul 
de productie lemnoasă, cele certificate, precum şi cele cu arborete cu vârsta de până la 20 de ani; 
x) terenurile detinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de insertie; 
y) terenurile aflate în proprietatea organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România, cu 
statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosintă de 
acestea de la o institutie sau o autoritate publică, cu exceptia terenurilor care sunt folosite pentru activităti 
economice. 
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IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT NU SE DATOREAZA PENTRU 
URMATOARELE PERSOANE FIZICE SI JURIDICE 

 
(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 
reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadrati 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 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 Ialomitei; 
f) mijloacele de transport ale institutiilor 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 localităti, dacă tariful de 
transport este stabilit în conditii 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 interventii în situatii de urgentă; 
k) mijloacele de transport ale institutiilor sau unitătilor care functionează sub coordonarea Ministerului 
Educatiei şi Cercetării Ştiintifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului; 
l) mijloacele de transport ale fundatiilor înfiintate prin testament constituite conform legii, cu scopul de a 
întretine, dezvolta şi ajuta institutii de cultură natională, precum şi de a sustine actiuni cu caracter umanitar, 
social şi cultural; 
m) mijloacele de transport ale organizatiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în 
unităti specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistentă, ocrotire, activităti de 
recuperare, reabilitare şi reinsertie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, 
precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în conditiile legii; 
n) autovehiculele actionate electric; 
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 detinute de către organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale. 
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TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZATIILOR NU SE 
DATOREAZA PENTRU URMATOARELE PERSOANE FIZICE SI JURIDICE 
(1) Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizatiilor următoarele: 
a) certificatele, avizele şi autorizatiile ai căror beneficiari sunt veterani de război, văduve de război sau văduve 
nerecăsătorite ale veteranilor de război; 
b) certificatele, avizele şi autorizatiile ai căror beneficiari sunt persoanele prevăzute la art. 1 din Decretul-lege 
nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 
c) certificatele de urbanism şi autorizatiile de construire pentru lăcaşuri de cult sau constructii-anexă; 
d) certificatele de urbanism şi autorizatiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea 
infrastructurilor din transporturi care apartin domeniului public al statului; 
e) certificatele de urbanism şi autorizatiile de construire pentru lucrările de interes public national, judetean 
sau local; 
f) certificatele de urbanism şi autorizatiile de construire, dacă beneficiarul constructiei este o institutie publică; 
g) autorizatiile de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare, conform legii; 
h) certificatele de urbanism şi autorizatiile de construire, dacă beneficiarul constructiei este o institutie sau o 
unitate care functionează sub coordonarea Ministerului Educatiei şi Cercetării Ştiintifice sau a Ministerului 
Tineretului şi Sportului; 
i) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, dacă beneficiarul constructiei este o fundatie înfiintată 
prin testament, constituită conform legii, cu scopul de a întretine, dezvolta şi ajuta institutii de cultură 
natională, precum şi de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social şi cultural; 
j) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, dacă beneficiarul constructiei este o organizatie care are 
ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităti specializate care asigură găzduire, îngrijire 
socială şi medicală, asistentă, ocrotire, activităti de recuperare, reabilitare şi reinsertie socială pentru copil, 
familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în 
conditiile legii; 
k) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, în cazul unei calamităti naturale. 
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TAXA PENTRU SERVICIILE DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE ŞI TAXA PENTRU AFIŞAJ ÎN 
SCOP DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE NU SE DATOREAZA PENTRU PERSOANE JURIDICE 
 
 
(1) Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se 
aplică institutiilor publice, cu exceptia cazurilor când acestea fac reclamă unor activităti economice. 
(2) Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi 
publicitate, nu se aplică unei persoane care închiriază panoul, afişajul sau structura de afişaj unei alte 
persoane, în acest caz taxa prevăzută la art. 477 fiind plătită de această ultimă persoană. 
(3) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se datorează pentru afişele, panourile sau alte 
mijloace de reclamă şi publicitate amplasate în interiorul clădirilor. 
(4) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică pentru panourile de identificare a 
instalatiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulatie, precum şi alte informatii de utilitate 
publică şi educationale. 
(5) Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate pentru afişajul efectuat pe 
mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin constructia lor, realizării de reclamă şi publicitate. 
ALTE TAXE LOCALE 
1.Taxa habitat este de 35 lei/an/persoana. 
2.Chirie terex este de 150 lei/ora. 
3.Chirie camin cultural + Sala sport - 400 lei sat ulmu. 
4.Chirie camin cultural 300 lei sat  jugureanu si mohreanu. 
5.Taxa autoriztie de functionare 48 lei. 
6.Taxa desfacere marfuri stradal 20 lei. 
7-Taxa firma/reclama-38 lei. 
8.Taxa certificat inmatriculare-20 lei 
9.Taxa piata 10 lei. 
10.Taxa locala-10 lei 


