
RO MANIA 

• • . . ~ A -i i(J2., Pr01ect de HOT ARARE Nr. „1. ~ ... „ ... 

Privind „StabiJirea impozitelor si taxelor locale valabile pentru anul fiscal 2023" 

Consiliul Local al oraşului Brezoi, Judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă 
ordinară astăzi.):..'f„„//.„UJ.t.k., la care participă un număr de „„ .. consilieri din 
totalul de 15 din câti este constituit 

' ' 
Vazând ca prin H.C.L nr. ...... din ............ , domnul consilier 

............... a fost ales presedinte de sedinta, 'f. 
Luând în discuţie referatul de aprobare nr.1:.4.fl-. . .1.„/.~.1.t. ... 2022 prezentat 

de domnul Schell Robert-Adrian, primarul oraşului Brezoi, rapoartele de avizare 
ale comisiilor de specialitate, precum şi raportul de specialitate nr.#f.ff1.1f.. . .ll.1, 
întocmit de Serviciul Buget, Contabilitate, Financiar, Investiţii, Venituri, Taxe, 
prin care se propune stabilirea impozitelor si taxelor locale valabile pentru anul 
fiscal 2023; 

In conformitate cu prevederile: 
- Legii nr.227/07.09.2015, privind Codul Fiscal, Titlul IX, denumit "Impozite 

si Taxe locale" care reglementeaza regulile generale, declarea, determinarea si 
calculul, precum si plata acestora, cu modificarile si completarile ulterioare 

- Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; art.7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, 
În temeiul art. 129 alin.(l), alin.(2), lit.b) alin.(4), lit.c), art. 136, art. 139 

alin.(l), alin.(3), lit.c) şi alin.(5) şi art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

d . " cu un nr. e ... votun „pentru , 

Adoptă următoarea 



HOTĂRÂRE: 

Art.1. Se stabilesc impozitele si taxele ]ocale valabile pentru anu] 2023, 

Art.2. Bonificatia, pentru persoanele fizice, se stabil este Ja 10%, iar pentru 
persoanele juridice se stabileste ]a 5%, in ambele situatii pentru impozitele pe 
cladiri, impozitele pe terenuri si impozitele asupra mijloacelor de 
transport,concesiuni,inchirieri datorate pentru anu] 2023 si achitate integral pana 
la data de 31.03.2023. 

Art.3. (1 )Impozitul pe cladiri persoane fizice: 
Modificări aferente anului 2023 
1. Calculul impozitului/taxei pe clădirile rezidenţiale 
1.1 Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă - aferente, impozitul/taxa 

pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de O, 12% asupra valorii clădirii. 
1.2 Valoarea clădirii, exprimată în ]ei, se determină prin însumarea valorii 

clădirii, a clădiriloranexă, dupa caz, şi a valorii suprafeţelor de teren acoperite de 
aceste clădiri, cuprinse în Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative 
privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de Uniunea Naţională a 
Notarilor Publici din România. 

1.3 In situaţia în care, valorile orientative privind proprietăţile imobiliare 
din România, din studiile de piaţă administrate de Uniunea Naţională a Notarilor 
Publici din România sunt mai mici decât valorile impozabile determinate conform 
prevederilor legale, în vigoare la data de 31 decembrie 2022, impozitul pe cladiri 
se calculează prin aplicarea cotei de 0,12% asupra valorii impozabile determinate 
conform prevederilor prezentului legale, in vigoare la data de 31 decembrie 2022. 

2. Calculul impozitului/taxei pc clădirile nerezidenţiale 
Pentru clădirile nerezidenţiale şi clădirile-anexă aferente, impozitul/taxa pe 

clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3% asupra valorii clădirii. 
2.1 Pentru clădirile utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, 

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

2.2 Valoarea clădirii, exprimata in lei, se determină prin însumarea valorii 
clădirii, a clădirilor anexă, după caz, şi a valorii suprafeţelor de teren acoperite de 
aceste clădiri, cuprinse în studiile de piaţă referitoare la valorile orientative 
privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de Uniunea Naţională a 
Notarilor Publici din România. 

2.3 In situaţia în care, valoarea din studiile de piaţă administrate de 
Uniunea Natională a Notarilor Publici din România este mai mică decât ultima 

' 
valoare înregistrată în baza de date a organului fiscal local la data de 31 
decembrie 2022, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 1,3% 



asupra ultimei valori înregistrate în baza de date a organului fiscal local, la data 
de 31 decembrie 2022. 

3. Calculul impozitului/taxei pe clădirile care cuprind spaţii cu destinaţie 
rezidenţială şi spaţii cu destinaţie nerezidenţială 

~ 0 ~~~~~0 ~~~~0~~ 
determină în funcţie de destinaţia suprafeţelor cu o pondere mai mare de 50% şi 
se calculează prin aplicarea cotei corespunzătoare destinaţiei majoritare, asupra 
valorii întregii cladiri. 

3.2 In cazul acestor clădiri, contribuabilii au obligaţia de a declara la 
organul fiscal local, în vederea stabilirii destinaţiei finale a clădirii, suprafaţa 

folosită în scop nerezidenţial, însoţită de documente doveditoare, cu excepţia 

celor aflati în evidenta fiscala a unitătii administrativ-teritoriale. , , , 

Declararea la organul fiscal local, se face în termen de 30 de zile de la data 
oricăror modificări privind suprafaţele nerezidenţiale. 

3.3 In situaţia în care, contribuabilii nu declară la organul fiscal local 
suprafaţa folosită în scop nerezidenţial potrivit alin. 6.2, impozitul pe clădiri se 
calculează prin aplicarea cotei corespunzătoare clădirilor nerezidenţiale asupra 
valorii întregii clădiri aflate în evidenţele organului fiscal local. 

4. Reguli privind calculul impozitului/taxei pe cladiri 
4.1 Pentru determinarea valorii clădirii şi a terenului acoperit de aceasta 

pentru anu 1 de referinţă se vor utiliza valorile cuprinse în Studiile de piaţă 

referitoare la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, 
administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, aferente 
anterior celui de referinţă. 

4.2 In cazul în care, în Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative 
privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de Uniunea Naţională a 
Notarilor Publici din România, valoarea este exprimată în euro/mp, valoarea 
clădirii se calculează prin înmulţirea suprafeţei construite desfasurate exprimate 
în metri patrăţi, cu valoarea pe metru pătrat, cuprinsă în aceste studii. In cazul în 
care, valorile sunt exprimate în euro, se va utiliza cursul de schimb al monedei 
euro, Ia data de 31 decembrie a anului anterior celui de referinţă. 

4.3 Suprafaţa construită desfaşurată a unei clădiri se determină prin 
însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale 
balcoanelor, Iogiilor sau ale celor situate la subsol sau mansardă, exceptând 
suprafeţele podurilor neutilizate ca locuinţă, ale scărilor şi teraselor neacoperite. 

4.4 Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate 
pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfaşurată a clădirii se determină 
prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4. 

4.5 In situaţia în care, Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative 
privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de Uniunea Naţională a 
Notarilor Publici din România nu conţin informaţii despre clădirile sau terenurile 



acoperite de aceste clădiri de pe raza oraşului Brezoi, se vor aplica următoarele 
reguli: 

a) în cazul unei clădiri rezidenţiale, impozitul pe clădiri se calculează prin 
aplicarea cotei de O, 12% asupra valorii impozabile determinate conform 

pe se 
prin aplicarea cotei de 1,3% asupra ultimei valori înregistrate in baza de date a 
organului fiscal, la data de 31 decembrie 2022. 

4.6 Aparatul de specialitate al primarului, din cadrul Primăriei Brezoi, va 
efectua reîncadrarea clădirilor care cuprind atât suprafeţe rezidenţiale, cât şi 

suprafeţe nerezidenţiale, în categoria clădirilor rezidenţiale sau nerezidenţiale, în 
baza informaţiilor pe care le deţin şi a situaţiei existente la 31 decembrie a anului 
anterior celui de referintă. , 

4. 7 Aparatul de specialitate al primarului, din cadrul Primăriei Brezoi 
întocmeste si transmite contribuabililor comunicări referitoare la valoarea , , 
clădirilor şi a terenurilor acoperite de acestea, precum şi impozitul aferent 
acestora, calculate în baza valorilor cuprinse în Studiile de piaţă referitoare la 
valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de 
Uniunea Natională a Notarilor Publici din România. , 

4.8 In situaţia în care, contribuabilii nu răspund organului fiscal local în 
termen de 30 de zile de la primirea comunicării, se consideră acceptare tacită a 
datelor înscrise in comunicare. 

4.9 In cazul în care, au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct 
de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca 
fiind cel în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. Renovarea 
majoră reprezintă acţiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de 
intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea cerinţei 

fundamentale de rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, 
consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte 
lucrări de intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a 
clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor, conform legii, 
vizând în principal, creşterea performanţei energetice şi a calităţii arhitectural
ambientale si functionale a clădirii. Anul terminării se actualizează în conditiile în , , , 
care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel 
puţin 50% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor. 

a). - cota de impozit ce se aplica in anul fiscal 2023 este de 0.12%; 
b) - valorile impozabile exprimate in lei/mp se regasesc in Anexa 1 

determinate in functie tipul cladirii, dotarile utilitare ale cladirii, rangul 
localitatii precum zona in cadrul localitatii. 

c) - pentru anul 2023 se mentine majorarea de 50% pentru claditile 
situate in orasul Brezoi,rangul 3,zona A-respectiv o cota de 0.18% 

1.2. Calculul impozitului pe cladirile nerezidentiale aflate in propietatea 
persoanelor fizice. 



a) cota de impozit ce se aplica in anul fiscal 2023 este de 0.3% care se 
aplica pentru umatoarele situatii la: 
- valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat 
in ultimii cinci ani dar numai tarziu de 31.12.2018; 
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- valoarea cladirilor care rezultata din actul prin care se transfera dreptul de 
proprietate in cazul cladirilor do bandite in perioada O 1.01.2018- 31.12.2022. 

b) cota de impozit ce se aplica in anul 2023 la cladirile utilizate pentru 
activitati din domeniul agricol este de 0.4% asupra valoriilor impozabile 
prevazute la punctul "a „. 

c) pentru cladirile a caror valoare nu poate fi stabilita in conditiile 
punctului "a„ impozitul se stabileste prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii de 
impunere stabilite pentru cladirile rezidentiale. 

1.3. Calculul impozitului pe cladiri cu destinatie mixta aflate in proprietatea 
persoanelor fizice 

a) in cazul cladirilor cu destinatie mixta impozitul se calculeaza prin 
însumarea impozitului corespunzator suprafetelor ocupate in scop rezidential si 
nereziden tial. 

b) In cazul in care la adresa cladirii este înregistrat un domiciliu fiscal 
la care nu se desfasoara nicio activitate economica impozitul se calculeaza <lupa 
metodologia prevazuta la punctul "1.1.„ . 

c) In cazul in care suprafetele folosite in scop rezidential si cele folosite 
in scop nerezidential nu pot fi evidentiate distinct, se aplica urmatoarele reguli: 
- daca la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal si nu se desfasoara o 

activitate economica , impozitul se calculeaza <lupa metodologia prevazuta la 
punctul "1.1.„; 

- daca la adresa cladirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfasoara 
activitate economica , iar cheltuielile cu utlitatile sunt suportate de catre 
intreprinzator, impozitul se calculeaza <lupa metodologia de la punctul "l. 2. „. 

(2) Impozitul pe cladiri pentru contribuabilii persoane juridice se stabileste 
<lupa cum urmeaza : 

a) pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietate sau detinute, cota de 
impozit/taxa valabila pentru anul fiscal 2023 este de 0.2%, ce se aplica asupra 
valorii impozabile a respectivelor cladiri. 

b) pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietate sau detinute, 
impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 1.1 % asupra valorii 
impozabile a cladirii. 

c) pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietate sau detinute, utilizate 
pentru activitati din domeniul agricol, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin 
aplicarea unei cote de 0.4% asupra valorii de impunere a cladirii. 



d) in cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor 
juridice, impozitul se determina prin însumarea impozitului calculat proportional 
cu suprafata folosita in scopul prevazut la punctele "a, "b, "c. 

(3) Valoarea impozabila a cladirilor 
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este valoarea de la 31.12.2022 si poate fi: 

a) ultima valoare impozabila înregistrata in evidentele fiscale; 
b) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator 

autorizat; 
c) valoarea finala a lucrarilor de constructii pentru cladirile construite in 

cursul anului 2022; 
d) Valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care s-a transferat dreptul 

de proprietate in cursul anului 2022; 
e) Valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator 

autorizat, in cazul cladirilor finantate pe baza unui contract de leasing financiar; 
f) In cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri propritarul 

cladirilor comunica concesionarului, locatarului ,titularului dreptului de 
administrare sau de folosinta, dupa caz, valoarea înscrisa in evidentele contabile 
ale acestora. 

Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la cinci ani pe baza 
unui raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, cu exceptia cladirilor 
ce apartin persoanelor fata de care a fost pronuntata o hotarare definitiva de 
declansare a procedurii falimentului. 

Cota de impozit la cladirea pentru nu s-a efectuat evaluarea legal valabila 
de la data de 01.01.2018, este de 5 %. 
Cladirile pentru care nu se datoreaza impozit pe cladiri sunt nominalizate la art. 
456- Cod fiscal. 

Art.4 Impozitul pe teren si taxa pe teren. 
1.1. Reguli generale. 
Orice persoana care are in proprietate teren situat in Bezoi si in satele 

apartinatoare datoreaza pentru acesta impozit anual. 
Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a Orasului 

Brezoi si satelor apartinatoare concesionate, închiriate, date in administrare ori 
folosinta, dupa caz, se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a 
concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau folosinta, in 
conditii similare impozitului pe teren. 

Terenurile pentru care nu se datoreaza impozit/taxa anuala sunt 
nominalizate la art. 464, alin. (1) din lege. 

1.2. Calculul impozitului/taxei pe teren valabile pentru anul fiscal 2023. 
A. Impozitul/taxa pe terenul situate in intravilan la categoria curti

constructii, impozitul se stabileste prin inmultirea suprafetei exprimata in 
hectare cu sumele prevazute in tabelul din anexa 2; 



B. In cazul terenurilor amplasate in intravilanul localitatii iregistrate la 
registrul agricol la alte categorii de folosinta decat terenuri cu nonstructii' ', 
impozitul/taxa se se stabileste prin inmultirea supafetei exprimata in hectare cu 
sumele prevazute la Anexa nr. 2 si pentru anul 2023 se mentine o majorare de 

se prm 
inmultirea suprfetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare din 
anaxa nr.2, puctul 3. 

Art.5 Impozitul pe mijloace de transport 
I. I. Reguli generale 
Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trbuie 

inmatriculat/inregistrat in Romania datoreaza un impozit annual. 
Scutirile de plata la impozitul pe mijloacele de tansport sunt reglementate la 

art.469 alin l din Codul fiscal 
1.2. Calculul impozitului 
Impozitul pe mijloacele de transport se calculeaza in functie in functie de 

tipul mijocului de transport. 
Impozitul pe mijloacele transport se calculeaza în functie de capacitatea 

cilindrica, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cmc sau fractiune di aceasta cu 
suma corespunzatoare din Anxa nr.3, lit. A„I. 

Pentru vehicule INREGISTRA TE cu capacitate cilindrica impozitul se 
calculeaza dupa metodologia prevazuta la Anexa nr.3 , lit. A.II. 

In cazul mijloacelor de transport hibride , impozitul se reduce cu 50%. 
In cazul unui atas, impozitul este de 50% din impozitul pentru motocicletele 

respective. 
In cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totala autorizata egala 

sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egala cu suma 
corespunzatoare prevazuta la Anexa nr. 3, Jit. B( 1 ). 

In cazul unei combinatii de autovbahicule, un autovahicul articulate sau 
tren rutier de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai 
mare de 12 tone, impozitul pe mijlocului de transport este egal cu suma 
corespunzatoareprevazuta in Anexa nr.3, lit. B(2). 

Pentru remorci, semiremorci sau rulote care nu fac parte dintr-o combinatie 
de vehicule taxa asupra mijlocului de transport este egala cu suma 
corespunzatoare din Anexa nr.3, lit. C. 

In Anexa nr., lit. D, sunt prevazute nivelurile taxei pe mijloace de transport 
pe apa. 

Art.6 Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor 
Orice persoana care trebuie sa obtina un certificat, un aviz sau o autorizatie 

dotareaza o taxa crespunzatoare sumelor prevazute in Anexa nr.4, punctul I. 
Art.7 Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, conform 

Art. 478-Cod fiscal 



Orice persoana care utilizeaza un panou, un afisaj sau o strutura de afisaj 
pentru reclama si publicitate datoreaza plata taxein anuale prevazuta la Anexa nr. 
4, punctual II. 

Art.8 Impozitul pe spectacole, conform Art. 481 -Cod fiscal 
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orasului Brezoi stabilit dupa metologia prvazuta la acest capitol. 

A. Prin aplicarea unei cote procentuale de 2% asupra incasarilor realizate 
din vanzarea biletelor de intrare la un spectacol de teatru, balet, opera, operetta, 
concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film, un 
spectacol de circ sau orice competitie sportive 

B. 5% în cazul oricarei manifestari artistice altele decat cele nominaliz<lta 
la punctual A. Vezi Anexa nr. 4, punctul III. 

Art. 9 Taxe speciale si alte taxe locale 
Conform Art. 484 si art. 486 -Cod fiscal 

Pentru functionarea unor servicii publice, pentru utilizarea temporara a 
locurilor publice si pentru care se stabilesc taxele prevazute in Anexa nr. 6. 

Art. I O Sanctiuni 
Conform Art. 493 -Cod fiscal 

Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice si 
juridice se regasesc in Anexa nr. 5. 

Art.11 Impozitele si taxele locale stabilite in suma fixa sunt cele prevazute 
in anexele nr. I - 6, care fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.12. Alte reglementari 
Pentru cladirile si terenurile neingrijite situate in intravilanul localitatii 

Brezoi si satelor apartinatoare impozitul aferent acestora se majo-
reaza cu pana la 500 %-art. 489, al. 5, Codul fiscal. 

Art.13. Pentru determinarea impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si 
a taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire in cazul persoanelor fizice, 
pentru anul 2023 se mentine delimitarea zonelor stabilite prin HCL 
nr.100/17.12.2020 modificata conform HCL 03/28.01.2021 

Art.14.a) Se aproba prelungirea cu 12 luni, a contractelor de inchiriere 
existente, precum si a valorilor/mp pentru inchirierea de de boxe, garaje, magazii, 
gradini si terenuri apartinind domeniului privat al orasului, pentru anul 2023, 
astfel: 

a. pentru terenuri ocupate de magazii, boxe si garaje -3,51 lei/mp; 
b. pentru terenuri ocupate de gradini -0,74 lei/mp; 
c. pentru persoanele care detin doua sau mai 

multe constructii de acelasi fel -8,68 lei/mp. 
b) Termenele de plata sunt cele stabilite prin Legii nr.227/07.09.2015, 

privind Codul Fiscal, iar accesoriile dobinzi si penalitatile de intarziere prin 
Legea nr.207/2015, privind Codul de Procedura fiscala. 



Art.15. Creantele fiscale restante aflate in sold la data de 31 decembrie, 
2023, mai mici de 1 leu in cazul persoanelor fizice si 5 lei in cazul persoanelor 
juridice, "se anuleaza". Plafonul se aplica cumulului tuturor creantelor fiscale si 
bugetare datorate si neachitate de debitor. 

Art.16. Creantele fiscale restante aflate in sold la data de 31 decembrie 
2023, mai mici de 1 leu in cazul persoanelor fizice si 5 lei in cazul persoanelor 
juridice, "se anuleaza". Plafonul se aplica cumulului tuturor creantelor fiscale s1 
bugetare datorate si neachitate de debitor. 

Art. l 7. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
însărcinează Primarul oraşului Brezoi, prin Serviciul Buget, Contabilitate, 
Financiar, Investiţii, Venituri, Taxe din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Oraşului Brezoi. 

Art.18. Prezenta hotărâre se va publica în conditiile legii si va fi 
comunicata astfel: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea; 
- Primarului oraşului Brezoi; 

Serviciului Buget, Contabilitate, Financiar, Investiţii, Venituri, Taxe; 

Brezoi, la .1..~:.I/..„ .. 2022 

INITIATORy

PRIMAR ( ~1y/~ Robert-Adrian Se ~ 

/ 
Data ............... : 

Intocmit, 
Rodica Berbece 

A vizeaza pentru legalitate, 
Secretar general u.a.t. 

Nicolae~-~ 



ORASUL BREZOI 
JUDETUL V ALCEA 
NR .. :-:.f.:0~.f.. din .. ff..:JC.. ...... 2022 

REFERAT DE APROBARE 
Al proiectului de hotărâre privitor la 

"Stabilirea impozitelor si taxelor locale valabile pentru anul fiscal 2023" 

- Legii nr.227/07.09.2015, privind Codul Fiscal, Titlul IX, denumit "Impozite si Taxe 
locale" care reglementeaza regulile generale, declarea, determinarea si calculul, precum si plata 
acestora, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică 

Se stabilesc impozitele si taxele locale valabile pentru anul 2023, dupa cum urmeaza: 
a) Bonificatia, pentru persoanele fizice, se stabil este la 10%, iar pentru persoanele 

juridice se stabileste la 5%, in ambele situatii pentru impozitele pe cladiri, impozitele pe terenuri si 
impozitele asupra mijloacelor de transport,concesiuni,inchirieri datorate pentru anul 2023 si 
achitate integral pana la data de 31.03.2023 ; 

b) (I) Impozitul pe cladiri persoane fizice: 
Modificări aferente anului 2023 
1. Calculul impozitului/taxei pe clădirile rezidenţiale 
1.1 Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă aferente, impozitul/taxa pe clădiri se 

calculează prin aplicarea unei cote de 0,12% asupra valorii clădirii. 
1.2 Valoarea clădirii, exprimată în lei, se determină prin însumarea valorii clădirii, a 

clădiriloranexă, dupa caz, şi a valorii suprafeţelor de teren acoperite de aceste clădiri, cuprinse în 
Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, 
administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România. 

1.3 In situaţia în care, valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, din 
studiile de piaţă administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România sunt mai mici 
decât valorile impozabile determinate conform prevederilor legale, în vigoare la data de 31 
decembrie 2022, impozitul pe cladiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,12% asupra valorii 
impozabile determinate conform prevederilor prezentului legale, in vigoare la data de 31 
decembrie 2022. 

2. Calculul impozitului/taxei pe clădirile nerezidenţiale 
Pentru clădirile nerezidenţiale şi clădirile-anexă aferente, impozitul/taxa pe clădiri se 

calculează prin aplicarea unei cote de 1,3% asupra valorii clădirii. 
2.1 Pentru clădirile utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri 

se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii clădirii. 
2.2 Valoarea clădirii, exprimata in lei, se determină prin însumarea valorii clădirii, a 

clădirilor anexă, după caz, şi a valorii suprafeţelor de teren acoperite de aceste clădiri, cuprinse în 
studiile de piaţă referitoare la valorile orientative ,privind proprietăţile imobiliare din România, 
administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România. 

2.3 In situaţia în care, valoarea din studiile de piaţă administrate de Uniunea Naţională a 
Notarilor Publici din România este mai mică decât ultima valoare înregistrată în baza de date a 
organului fiscal local la data de 31 decembrie 2022, impozitul pe clădiri se calculează prin 
aplicarea cotei de 1,3% asupra ultimei valori înregistrate în baza de date a organului fiscal local, la 
data de 31 decembrie 2022. 

3. Calculul impozitului/taxei pe clădirile care cuprind spaţii cu destinaţie rezidenţială şi 
spaţii cu destinaţie nerezidenţială 



3.1 Pentru cladirile care au în componenta atât spaţii cu destinaţie rezidentială, cât şi spaţii 
cu destinaţie nerezidenţială, impozitul/taxa pe clădiri se determină în flmcţie de destinaţia 

suprafeţelor cu o pondere mai mare de 50% şi se calculează prin aplicarea cotei corespunzătoare 
destinaţiei majoritare, asupra valorii întregii ciudiri. 

3.2 In cazul acestor clădiri, contribuabilii au obligaţia de a declara la organul fiscal local, 
în vederea stabilirii destinaţiei finale a clădirii, suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, însoţită de 
documente doveditoare, cu excepţia celor aflaţi în evidenţa fiscala a unităţii administrativ
teritoriale. 
Declararea la organul fiscal local, se face în termen de 30 de zile de la data oricăror modificări 
privind suprafaţele nerezidenţiale. 

scop nerezidenţial potrivit alin. 6.2, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei 
corespunzătoare clădirilor nerezidenţiale asupra valorii întregii clădiri aflate în evidenţele 

organului fiscal local. 
4.6 Aparatul de specialitate al primarului, din cadrul Primăriei Brezoi, va efectua 

reîncadrarea clădirilor care cuprind atât suprafete rezidentiale cât si SUJJrafete nerezidentiale în 
' ' ' ' ' ' ' 

categoria clădirilor rezidenţiale sau nerezidenţiale, în baza informaţiilor pe care le deţin şi a 
situaţiei existente la 31 decembrie a anului anterior celui de referinţă. 

4. 7 Aparatul de specialitate al primarului, din cadrul Primăriei Brezoi întocmeşte şi 

transmite contribuabililor comunicări referitoare la valoarea clădirilor şi a terenurilor acoperite de 
acestea, precum şi impozitul aferent acestora, calculate în baza valorilor cuprinse în Studiile de 
piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, administrate 
de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România. 

4.8 In situaţia în care, contribuabilii nu răspund organului fiscal local în termen de 30 de 
zile de la primirea comunicării, se consideră acceptare tacită a datelor înscrise in comunicare. 

4.9 In cazul în care, au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere 
fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost 
efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care 
cuprinde obligatoriu lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea 
cerintei fundamentale de rezistentă mecanică si stabilitate prin actiuni de reconstruire 

' ' ' ' ' ' 
consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte lucrări de intervenţie 
pentru menţinerea, pe intreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale 
aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând în principal, creşterea performanţei energetice şi a 
calităţii arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii. Anul terminării se actualizează în 
condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puţin 
50% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor. 

a). - cota de impozit ce se aplica in anul fiscal 2023 este de 0.12%; 
b) - valorile impozabile exprimate in lei/mp se regasesc in Anexa 1 determinate in fonetic 

tipul cladirii, dotarile utilitare ale cladirii, rangul localitatii precum zona in cadrul 
localitatii. 

c) - pentru anul 2023 se mentine majorarea de 50% pentru claditile situate in orasul 
Brezoi,rangul 3,zona A-respectiv o cota de 0.18% 

1.2. Calculul impozitului pe cladirile nerezidentiale aflate in propietatea persoanelor fizice. 
a) cota de impozit ce se aplica in anul fiscal 2023 este de 0.3% care se aplica pentru 

umatoarele situatii la: 
- valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii cinci 
ani dar numai tarziu de 31.12.2018; 

valoarea finala a lucrarilor de eonstructii, in cazul construetiilor noi, construite in perioada 
01.01.2018 - 31.12.2022. 
- valoarea cladirilor care rezultata din actul prin care se transfera dreptul de proprietate in cazul 
cladirilor dobandite in perioada 01.01.2018- 31.12.2022. 

b) cota de impozit ce se aplica in anul 2023 la cladirile utilizate pentru activitati din 
domeniul agricol este de 0.4% asupra valoriilor impozabile prevazute la punctul "a „. 



c) pentru cladirile a caror valoare nu poate fi stabilita in conditiile punctului "a„ 
impozitul se stabileste prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii de impunere stabilite pentru 
cladirile rezidentiale. 

1.3. Calculul impozitului pe cladiri cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor 
fizice 

a) in cazul cladirilor cu destinatie mixta impozitul se caleuleaza prin însumarea 
impozitului corespunzator suprafetelor ocupate in scop rezidential si nerezidential. 

b) In cazul in care la adresa cladirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se 
desfasoara nicio activitate economica impozitul se calculeaza dupa metodologia prevazuta la 
punctul "1.1.„. 

nerezidential nu pot fi evidentiate distinct, se aplica urmatoarele reguli: 
daca la adresa cladirii este înregistrat un domiciliu fiscal si nu se desfasoara o activitate 

economica, impozitul se calculeaza dupa metodologia prevazuta la punctul "1.1.„ ; 
daca la adresa cladirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfasoara activitate 

economica , iar cheltuielile cu utlitatile sunt suportate de catre intreprinzator, impozitul se 
calculeaza dupa metodologia de la punctul "l. 2. „. 
(2) Impozitul pe cladiri pentru contribuabilii persoane juridice se stabileste <lupa cum urmeaza : 

a) pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietate sau detinute, cota de impozit/taxa valabila 
pentru anul fiscal 2023 este de 0.2%, ce se aplica asupra valorii impozabile a respectivelor cladiri. 

b) pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietate sau detinute, impozitul/taxa pe cladiri se 
caleuleaza prin aplicarea cotei de 1.1 % asupra valorii impozabile a cladirii. 

c) pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietate sau detinute, utilizate pentru activitati din 
domeniul agricol, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0.4% asupra 
valorii de impunere a cladirii. 

d) in cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor juridice, impozitul se 
determina prin însumarea impozitului calculat proportional cu suprafata folosita in scopul prevazut 
la punctele "a, "b, "c. 

(3) Valoarea impozabila a cladirilor 
Valoarea impozabila a cladirilor aflate in proprietatea persoanelor juridice este valoarea de 

la 31.12.2022 si poate fi: 
a) ultima valoare impozabila înregistrata in evidentele fiscale; 
b) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat; 
c) valoarea finala a lucrarilor de constructii pentru cladirile construite in cursul anului 

2022; 
d) Valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care s-a transferat dreptul de proprietate in 

cursul anului 2022; 
e) Valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, in 

cazul cladirilor finantate pe baza unui contract de leasing financiar; 
f) In cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri 

comunica concesionarului, locatarului ,titularului dreptului de administrare 
caz, valoarea înscrisa in evidentele contabile ale acestora. 

propritarul cladirilor 
sau de folosinta, dupa 

Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la cinci ani pe baza unui raport de 
evaluare întocmit de un evaluator autorizat, cu exceptia cladirilor ce apaiiin persoanelor fata de 
care a fost pronuntata o hotarare definitiva de declansare a procedurii falimentului. 

Cota de impozit la cladirea pentru nu s-a efectuat evaluarea legal valabila de la data de 
01.01.2018, este de 5 %. 
Cladirile pentru care nu se datoreaza impozit pe cladiri sunt nominalizate la aii. 456- Cod fiscal. 

Impozitul pe teren si taxa pe teren. 
1.1. Reguli generale. 



Orice persoana care are in proprietate teren situat in Bezoi si in satele apartinatoare 
datoreaza pentru acesta impozit anual. 

Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a Orasului Brezoi si satelor 
apartinatoare concesionate, inchiriate, date in administrare ori folosinta, <lupa caz, se stabileste 
taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de 
administrare sau folosinta, in conditii similare impozitului pe teren. 

Terenurile pentru care nu se datoreaza impozit/taxa anuala sunt nominalizate la art. 464, 
alin. (1) din lege. 

1.2. Calculul impozitului/taxei pe teren valabile pentru anul fiscal 2023. 
A. Impozitul/taxa pe terenul situate in intravilan la categoria curti-constructii, 

2· 
' 

B. In cazul terenurilor amplasate in intravilanul localitatii iregistrate la registrul agricol la 
alte categorii de folosinta decat terenuri cu nonstructii ", impozitul/taxa se se stabil este prin 
inmultirea supafetei exprimata in hectare cu sumele prevazute la Anexa nr. 2 si pentru anul 2023 
se mentine o majorare de 10%; 

C. ln cazul unui teren aplasat in extravilan, impozitul/taxa se stabileste prin inmultirea 
suprfotei terenului, exprimata in hedare, cu suma corespunzatoare din anaxa nr.2, puctul 3. 

Impozitul pe mijloace de transport 
1.1. Reguli generale 
Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trbuie 

inmatriculat/inregistrat in Romania datoreaza un impozit annual. 
Scutirile de plata la impozitul pe mijloacele de tansport sunt reglementate la art.469 alin 1 

din Codul fiscal 
1.2. Calculul impozitului 
Impozitul pe mijloacele de transport se calculeaza in functie in functie de tipul mijocului de 

transport. 
Impozitul pe mijloacele transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica, prin 

inmultirea fiecarei grupe de 200 cmc sau fractiune di aceasta cu suma corespunzatoare din Anxa 
nr.3, lit. A„l. 

Pentru vehicule INREGISTRATE cu capacitate cilindrica impozitul se calculeaza dupa 
metodologia prevazuta la Anexa nr.3 , lit. A.II. 

In cazul mijloacelor de transport hibride , impozitul se reduce cu 50%. 
In cazul unui atas, impozitul este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective. 

In cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare 
de I 2 tone, impozitul pc mijloacele de transport este egala cu suma corespunzatoare prevazuta Ia 
Anexa nr. 3, Iit. B(l). 

In cazul unei combinatii de autovbahicule, un autovahicul articulate sau tren rutier de 
transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe 
mijlocului de transport este egal cu suma corespunzatoareprevazuta in Anexa nr.3, lit. 13(2). 

Pentru remorci, semiremorci sau rulote care nu fac parte dintr-o combinatie de vehicule 
taxa asupra mijlocului de transport este egala cu suma corespunzatoare din Anexa nr.3, lit. C. 

In Anexa nr., lit. D, sunt prevazute nivelurile taxei pe mijloace de transpo1i pe apa. 
Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor 
Orice persoana care trebuie sa obtina un certificat, un aviz sau o autorizatie dotareaza o 

taxa crespunzatoare sumelor prevazute in Anexa nr.4, punctul I. 
Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, conform Art. 478-Cod fiscal 
Orice persoana care utilizeaza un panou, un afisaj sau o strutura de afisaj pentru reclama 

si publicitate datoreaza plata taxein anuale prevazuta la Anexa nr. 4, punctual II. 
Impozitul pe spectacole, confonn Art. 481 -Cod fiscal 
Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportive sau alta 

activitate distractive are obligatia de a platii la bugetul local al orasului Brezoi stabilit <lupa 
metologia prvazuta la acest capitol. 



A. Prin aplicarea unei cote procentuale de 2% asupra incasarilor realizate din vanzarea 
biletelor de intrare Ia un spectacol de teatru, balet, opera, operetta, concert filarmonic sau alta 
manifestare muzicala, prezentarea unui film, un spectacol de circ sau orice competitie sportive 

B. 5% in cazul oricarei manifcstari artistice altele decat cele nominalizata la punctual A. 
Vezi Anexa nr. 4, punctul III. 

Taxe speciale si alte taxe locale 
Conform Art. 484 si art. 486 -Cod fiscal 

Pentru functionarea unor servicii publice, pentru utilizarea temporara a locurilor publice si 
pentru care se stabilesc taxele prevazute in Anexa nr. 6. 

Sanctiuni 

Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice si juridice se regasesc 
in Anexa nr. 5. 

Impozitele si taxele locale stabilite in suma fixa sunt cele prevazute in anexele nr.1 - 6, 
care fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Alte reglementari 
Pentru cladirile si terenurile neîngrijite situate in intravilanul localitatii Brezoi si satelor 

apartinatoare impozitul aferent acestora se majo-
reaza cu pana la 500 %-art. 489, al. 5, Codul fiscal. 

Pentru determinarea impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a taxei pentru 
eliberarea autorizatiei de construire in cazul persoanelor fizice, pentru anul 2023 se mcntine 
delimitarea zonelor stabilite prin HCL nr.100/17.12.2020 modificata conform HCL 03/28.01.2021 

a) Se aproba prelungirea cu 12 luni, a contractelor de închiriere existente, precum si a 
valorilor/mp pentru închirierea de de boxe, garaje, magazii, gradini si terenuri apartinind 
domeniului privat al orasului, pentru anul 2023, astfel: 

a. pentru terenuri ocupate de magazii, boxe si garaje -3,51 lei/mp; 
b. pentru terenuri ocupate de gradini -0,74 lei/mp; 
c. pentru persoanele care detin doua sau mai 

multe constructii de acelasi fel -8,68 lei/mp. 
b) Termenele de plata sunt cele stabilite prin Legii nr.227/07.09.2015, privind Codul 

Fiscal, iar accesoriile dobinzi si penalitatile de intarziere prin Legea nr.207 /2015, privind Codul de 
Procedura fiscala. 

Creantele fiscale restante aflate in sold la data de 31 decembrie, 2023, mai mici de 1 leu in 
cazul persoanelor fizice si 5 lei in cazul persoanelor juridice, "se anuleaza". Plafonul se aplica 
cumulului tuturor creantelor fiscale si bugetare datorate si neachitate de debitor. 

Creantele fiscale restante aflate in sold la data de 31 decembrie, 2023, mai mici de 1 leu in 
cazul persoanelor fizice si 5 lei in cazul persoanelor juridice, "se anuleaza". Plafonul se aplica 
cumulului tuturor creantelor fiscale si bugetare datorate si neachitate de debitor. 

Astfel, propun luarea in dezbatere a Proiectului de hotarare referitor la stabilirea impozitelor 
si taxelor locale valabile pentru anul fiscal 2023, cu mentiunea ca nu pot fi puse in aplicare pana la 
publicarea nonnelor metodologice privind modificarea Codului Fiscal, si aprobarea lui in forma 
prezentata. 



ORASUL BREZOI 
JUDJ;'f.l)L VALCEA 
NR„:.f7.:f.f. din „ . ..ff ... l.J„1.„.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Al proiectului de hotărâre privitor la 

"Stabilirea impozitelor si taxelor locale valabile pentru anul fiscal 2023" 

A vând în vedere prevederile: 
- Legii nr.227/07.09.2015, privind Codul Fiscal, Titlul IX, denumit "Impozite si Taxe 

locale" care reg]ementeaza regulile generale, declarea, determinarea si caJculul, precum si plata 
acestora, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

Tinand cont de referatul de aprobare al domnului Primar - Schell Robert inregistrat sub 
nr„ .. „„„ . ./„ .. „ ... „„. referitor la aprobarea "Stabilirea impozitelor si taxelor locale valabile pentru 
anul fiscal 2023"; 

Se stabilesc impozitele si taxele locale valabile pentru anul 2023, dupa cum urmeaza: 
c) Bonificatia, pentru persoanele fizice, se stabil este la 101Yo, iar pentru persoanele 

juridice se stabilestc la 5%, in ambele situatii pentru impozitele pe cladiri, impozitele pc terenuri si 
impozitele asupra mijloacelor de transport,concesiuni,inchirieri datorate pentru anul 2023 si 
achitate integral pana la data de 31.03.2023 ; 

d) (1) Impozitul pe cladiri persoane fizice: 
Modificări aferente anului 2023 
I. CaJculul impozitului/taxei pe clădirile rezidenţiale 
1.1 Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă - aferente, impozitul/taxa pe clădiri se 

calculează prin aplicarea unei cote de O, 12% asupra valorii clădirii. 
1.2 Valoarea clădirii, exprimată în lei, se determină prin însumarea valorii clădirii, a 

clădiriloranexă, <lupa caz, şi a valorii suprafeţelor de teren acoperite de aceste clădiri, cuprinse în 
Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, 
administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România. 

1.3 In situaţia în care, valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, din 
studiile de piaţă administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România sunt mai mici 
decât valorile impozabile determinate conform prevederilor legale, în vigoare la data de 31 
decembrie 2022, impozitul pe cladiri se caJculează prin aplicarea cotei de O, 12% asupra valorii 
impozabile determinate conform prevederilor prezentului legale, in vigoare la data de 31 
decembrie 2022. 

2. Calculul impozitului/taxei pe clădirile nerezidenţiale 
Pentru clădirile nerezidenţiale şi clădirile-anexă aferente, impozitul/taxa pe clădiri se 

calculează prin aplicarea unei cote de 1,3% asupra valorii clădirii. 
2.1 Pentru clădirile utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri 

se caJculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii clădirii. 
2.2 Valoarea clădirii, exprimata in lei, se determină prin însumarea valorii clădirii, a 

clădirilor anexă, după caz, şi a valorii suprafeţelor de teren acoperite de aceste clădiri, cuprinse în 
studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, 
administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România. 

2.3 In situaţia în care, valoarea din studiile de piaţă administrate de Uniunea Naţională a 
Notarilor Publici din România este mai mică decât ultima valoare înregistrată în baza de date a 
organului fiscal local la data de 31 decembrie 2022, impozitul pe clădiri se calculează prin 



aplicarea cotei de 1,3 <% asupra ultimei valori înregistrate în baza de date a organului fiscal local, la 
data de 31 decembrie 2022. 

3. Calculul impozitului/taxei pe clădirile care cuprind spaţii cu destinaţie rezidenţială şi 

spaţii cu destinaţie nerezidenţială 
3.1 Pentru cladirile care au în componenta atât spaţii cu destinaţie rezidentială, cât şi spaţii 

cu destinaţie nerezidenţială, impozitul/taxa pe clădiri se determină în funcţie de destinaţia 

suprafeţelor cu o pondere mai mare de 50% şi se calculează prin aplicarea cotei corespunzătoare 
destinaţiei majoritare, asupra valorii întregii cladiri. 

3.2 In cazul acestor clădiri, contribuabilii au obligaţia de a declara la organul fiscal local, 
în vederea stabilirii destinaţiei finale a clădirii, suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, însoţită de 

teritoriale. 
Declararea la organul fiscal local, se face în termen de 30 de zile de la data oricăror modificări 
privind suprafaţele nerezidenţiale. 

3 .3 In situaţia în care, contribuabilii nu declară la organul fiscal local suprafaţa folosită în 
scop nerezidenţial potrivit alin. 6.2, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei 
corespunzătoare clădirilor nerezidenţiale asupra valorii întregii clădiri aflate în evidenţele 

organului fiscal local. 
4.6 Aparatul de specialitate al primarului, din cadrul Primăriei Brezoi, va efectua 

reîncadrarea clădirilor care cuprind atât suprafeţe rezidenţiale, cât şi suprafeţe nerezidenţiale, în 
categoria clădirilor rezidenţiale sau nerezidenţiale, în baza informaţiilor pe care le deţin şi a 
situaţiei existente la 31 decembrie a anului anterior celui de referinţă. 

4. 7 Aparatul de specialitate al primarului, din cadrul Primăriei Brezoi întocmeşte şi 

transmite contribuabililor comunicări referitoare la valoarea clădirilor şi a terenurilor acoperite de 
acestea, precum şi impozitul aferent acestora, calculate în baza valorilor cuprinse în Studiile de 
piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, administrate 
de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România. 

4.8 In situaţia în care, contribuabilii nu răspund organului fiscal local în termen de 30 de 
zile de la primirea comunicării, se consideră acceptare tacită a datelor înscrise in comunicare. 

4.9 ln cazul în care, au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere 
fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost 
efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care 
cuprinde obligatoriu lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea 
cerinţei fundamentale de rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, 
consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte lucrări de intervenţie 
pentru menţinerea, pc intrcaga durată de exploatare a cl~u1irii, a celorlalte cerinţe fundamentale 
aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând în principal, creşterea performanţei energetice şi a 
calităţii arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii. Anul terminării se actualizează în 
condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puţin 
50% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor. 

a). - cota de impozit cc se aplica in anul fiscal 2023 este de 0.12%; 
d) - valorile impozabile exprimate in lei/mp se regasesc in Anexa 1 determinate in fonetic 

tipul cladirii, dotarile utilitare ale cladirii, rangul localitatii precum zona in cadrul 
localitatii. 

e) - pentru anul 2023 se mentine majorarea de 50% pentru claditile situate in orasul 
Brezoi,rangul 3,zona A-respectiv o eota de 0.18% 

1.2. Calculul impozitului pe cladirile nerezidentiale aflate in propietatea persoanelor fizice. 
b) cota de impozit ce se aplica in anul fiscal 2023 este de 0.3% care se aplica pentru 

umatoarele situatii la: 
- valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat in ultimii cinci 
ani dar numai tarziu de 31.12.2018; 

valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul constructiilor noi, construite in perioada 
01.01.2018 - 31.12.2022. 



- valoarea cladirilor care rezultata din actul prin care se transfera dreptul de proprietate in cazul 
cladirilor dobandite in perioada 01.01.2018- 31.12.2022. 

b) cota de impozit ce se aplica in anul 2023 la cladirile utilizate pentru activitati din 
domeniul agricol este de 0.4% asupra valoriilor impozabile prevazute la punctul "a „. 

c) pentru cladirile a caror valoare nu poate fi stabilita in conditiile punctului "a„ 
impozitul se stabileste prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii de impunere stabilite pentru 
cladirile rezidential e. 

1.3. Calculul impozitului pe cladiri cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor 
fi.zice 

d) in cazul cladirilor cu destinatie mixta impozitul se calculeaza prin insumarea 

e) In cazul in care la adresa cladirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se 
desfasoara 111c10 activitate economica impozitul se calculeaza dupa metodologia prevazuta la 
punctul "1.1.„ . 

1) In cazul in care suprafetele folosite in scop rezidential si cele folosite in scop 
nerezidential nu pot fi evidentiate distinct, se aplica urmatoarele reguli: 

daca la adresa cladirii este înregistrat un domiciliu fiscal si nu se desfasoara o activitate 
economica , impozitul se calculeaza dupa metodologia prevazuta la punctul "1.1.„ ; 

daca la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care se desfasoara activitate 
economica , iar cheltuielile cu utlitatile sunt suportate de catre intreprinzator, impozitul se 
calculeaza dupa metodologia de la punctul "l. 2. „. 
(2) Impozitul pe cladiri pentru contribuabilii persoane juridice se stabileste dupa cum urmeaza : 

a) pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietate sau detinute, cota de impozit/taxa valabila 
pentru anul fiscal 2023 este de 0.2%, cc se aplica asupra valorii impozabile a respectivelor cladiri. 

b) pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietate sau detinute, impozitul/taxa pe cladiri se 
calculeaza prin aplicarea cotei de 1.1 % asupra valorii impozabile a cladirii. 

c) pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietate sau detinute, utilizate pentru activitati din 
domeniul agricol, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0.4% asupra 
valorii de impunere a cladirii. 

d) in cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor juridice, impozitul se 
determina prin insumarea impozitului calculat proportional cu suprafata folosita in scopul prevazut 
la punctele "a, "b, "c. 

(3) Valoarea impozabila a cladirilor 
Valoarea impozabila a cladirilor aflate in proprietatea persoanelor juridice este valoarea de 

la 31.12.2022 si poate fi: 
g) ultima valoare impozabila inregistrata in evidentele fiscale; 
h) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat; 
i) valoarea finala a lucrarilor de constructii pentru cladirile construite in cursul anului 

2022; 
j) Valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care s-a transferat dreptul de proprietate in 

cursul anului 2022; 
k) Valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, in 

cazul cladirilor finantate pe baza unui contract de leasing financiar; 
1) In cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri 

comunica concesionarului, locatarului ,titularului dreptului de administrare 
caz, valoarea inscrisa in evidentele contabile ale acestora. 

propritarul cladirilor 
sau de folosinta, dupa 

Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la cinci ani pe baza unui raport de 
evaluare intocmit de un evaluator autorizat, cu exceptia cladirilor ce apaiiin persoanelor fata de 
care a fost pronuntata o hotarare definitiva de declansare a procedurii falimentului. 

Cota de impozit la cladirea pentru nu s-a efectuat evaluarea legal valabila de la data de 
01.01.2018, este de 5 %. 



Cladirile pentru care nu se datoreaza impozit pe cladiri sunt nominalizate la art. 456- Cod fiscal. 
Impozitul pe teren si taxa pe teren. 
1.3. Reguli generale. 
Orice persoana care are in proprietate teren situat in Bezoi si in satele apartinatoare 

datoreaza pentru acesta impozit anual. 
Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a Orasului Brezoi si satelor 

apartinatoare concesionate, inchiriate, date in administrare ori folosinta, dupa caz, se stabileste 
taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de 
administrare sau folosinta, in conditii similare impozitului pe teren. 

Terenurile pentru care nu se datoreaza impozit/taxa anuala sunt nominalizate la art. 464, 

1.4. Calculul impozitului/taxei pe teren valabile pentru anul fiscal 2023. 
A. Impozitul/taxa pe terenul situate in intravilan la categoria curti-constructii, impozitul se 

stabileste prin inmultirea suprafetei exprimata in hectare cu sumele prevazute in tabelul din anexa 
2· 
' B. In cazul terenurilor amplasate in intravilanul localitatii iregistrate la registrul agricol la 

alte categorii de folosinta decat terenuri cu nonstructii' ', impozitul/taxa se se stabil este prin 
inmultirea supafetei exprimata in hectare cu sumele prevazute la Anexa nr. 2 si pentru anul 2023 
se mentine o majorare de 10%; 

C. In cazul unui teren aplasat in extravilan, impozitul/taxa se stabileste prin inmultirea 
suprfctci terenului, exprimata in hectare, cu suma corcspunzatoare din anaxa nr.2, puctul 3. 

Impozitul pe mijloace de transport 
1.3. Reguli generale 
Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trbuie 

inmatriculat/inregistrat in Romania datoreaza un impozit annual. 
Scutirile de plata la impozitul pe mijloacele de tansport sunt reglementate la art.469 alin 

din Codul fiscal 
1.4. Calculul impozitului 
Impozitul pe mijloacele de transport se culculcuzu in fonetic in fonetic de tipul mijocului de 

transport. 
Impozitul pe mijloacele transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica, prin 

inmultirea fiecarei grupe de 200 cmc sau fi:actiune di aceasta cu suma corespunzatoare din Anxa 
nr.3, lit. A . .I. 

Pentru vehicule INREGISTRATE cu capacitate cilindrica impozitul se calculeaza dupa 
metodologia prevazuta la Anexa nr.3 , lit. A.II. 

ln cazul mijloacelor de transport hibride , impozitul se reduce cu 50<%. 
In cazul unui atas, impozitul este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective. 

In cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare 
de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egala cu suma corespunzatoare prevazuta la 
Anexa nr. 3, lit. B(l). 

In cazul unei combinatii de autovbahicule, un autovahicul articulate sau tren rutier de 
transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe 
mijlocului de transport este egal cu suma corespunzatoareprevazuta in Anexa nr.3, lit. B(2). 

Pentru remorci, semiremorci sau rulote care nu fac parte dintr-o combinatie de vehicule 
taxa asupra mijlocului de transport este egala cu suma corespunzatoare din Anexa nr.3, lit. C. 

In Anexa nr., lit. D, sunt prevazute nivelurile taxei pe mijloace de transp01i pe apa. 
Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor 
Orice persoana care trebuie sa obtina un certificat, un aviz sau o autorizatie dotareaza o 

taxa crespunzatoare sumelor prevazute in Anexa nr.4, punctul I. 
Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, conform A1i. 478-Cod fiscal 
Orice persoana care utilizeaza un panou, un afisaj sau o strutura de afisaj pentru reclama 

si publicitate datoreaza plata taxein anuale prevazuta la Anexa nr. 4, punctual II. 
Impozitul pe spectacole, conform Art. 481 -Cod fiscal 



Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportive sau alta 
activitate distractive are obligatia de a platii la bugetul local al orasului Brezoi stabilit dupa 
metologia prvazuta la acest capitol. 

A. Prin aplicarea unei cote procentuale de 2% asupra incasarilor realizate din vanzarea 
biletelor de intrare la un spectacol de teatru, balet, opera, operetta, concert filarmonic sau alta 
manifestare muzicala, prezentarea unui film, un spectacol de circ sau orice competitie sportive 

B. 5% in cazul oricarei manifestari artistice altele decat cele nominalizata la punctual A. 
Vezi Anexa nr. 4, punctul III. 

Taxe speciale si alte taxe locale 
Conform Art. 484 si art. 486 -Cod fiscal 

pentru care se stabilesc taxele prevazute in Anexa nr. 6. 
Sanctiuni 

Conform Art. 493 -Cod fiscal 
Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice si juridice se regasesc 

in Anexa nr. 5. 
Impozitele si taxele locale stabilite in suma fixa sunt cele prevazute in anexele nr. I - 6, 

care fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Alte reglementari 
Pentru cladirile si terenurile neingrijite situate in intravilanul localitatii Brezoi si satelor 

apartinatoare impozitul aferent acestora se majo-
reaza cu pana la 500 %-art. 489, al. 5, Codul fiscal. 

Pentru determinarea impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a taxei pentru 
eliberarea autorizatiei de construire in cazul persoanelor fizice, pentru anul 2023 se mentine 
<lelimilarea zonelor stabilite prin HCL nr. I 00/17.12.2020 mo<lificala conform HCL 03/28.01.2021 

a) Se aproba prelungirea cu 12 luni, a contractelor de inchiriere existente, precum si a 
valorilor/mp pentru închirierea de de boxe, garaje, magazii, gradini si terenuri apartinind 
domeniului privat al orasului, pentru anul 2023, astfel: 

a. pentru terenuri ocupate de magazii, boxe si garaje -3,51 lei/mp; 
b. pentru terenuri ocupate de gradini -0,74 lei/mp; 
c. pentru persoanele care detin doua sau mai 

multe constructii de acelasi fel -8,68 lei/mp. 
b) Termenele de plata sunt cele stabilite prin Legii nr.227/07.09.2015, privind Codul 

Fiscal, iar accesoriile dobinzi si penalitatile de intarziere prin Legea nr.207 /2015, privind Codul de 
Procedura fiscala. 

Creantele fiscale restante aflate in sold la data de 31 decembrie, 2023, mai mici de 1 leu in 
cazul persoanelor fizice si 5 lei in cazul persoanelor juridice, "se anuleaza". Plafonul se aplica 
cumulului tuturor creantelor fiscale si bugetare datorate si neachitate de debitor. 

Creantele fiscale restante aflate in sold la data de 31 decembrie, 2023, mai mici de 1 leu in 
cazul persoanelor fizice si 5 lei in cazul persoanelor juridice, "se anuleaza". Plafonul se aplica 
cumulului tuturor creantelor fiscale si bugetare datorate si neachitate de debitor. 

Faţă de cele prezentate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre referitor 
stabilirea impozitelor si taxelor locale valabile pentru anul fiscal 2023, cu mentiunea ca nu pot fi 
puse in aplicare pana la publicarea normelor metodologice privind modificarea Codului Fiscal, în 
forma prezentată. 

Sef Serviciu, 
Berbece Rodica 
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Sate apartînatoare 

Ranou! V de localitati 
TIPUL ClAD!Rll l Valoare !Valoare impozabila lel/mp lxcoeficientî de corectie 

Cu instalatii de apa canalizare, electrîcitatel l Fara una sau mai multe din aceste 
si incalzire I l instalatii 
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A l B c D l A I B I c 

!adirî cu cadre din beton armat, sau cu pereti exteriori din - I I 
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cu pereti exteriori din lemn , din piatra naturala, din 
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cazul contribuabilului care detine la aceeasî adresa incaperi 
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351x1.00 l351x0.95 
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1te,in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute l:i lit. A-O ! 75% din suma care s-ar aplica cladirii. I 75% din suma care s-ar aplica ciadiriL 

cazul contribuabilului care detîne la aceeasi adresa 1ncaperi 
Iasate la subsol, !a demisol si/sau la mansarda,utifizate in alte 
uri decat cel de !ocuinta, în oricare dintre tipurile de cladiri 
azute la !it. A-D, I 50% din suma care s-araplica ciadirii. I 50% din suma cares-arap!ica c!adirii 

:Valoarea imP=bila pe mp prevazuta în CF a fost indexata 
ta inflatiei pe anii 2018(4,6%},2019(3.8%),2020{2.6%) 

determinarea suprafetei construite desfasurata, în caz:.;! ciadirilor care nu pot fi efec'.,;y masurate pe conturul exterior , asupra suprafeteî uti1e se 
coeficientul de transformare de 1,40. 

rea impozabifa se reduce în raport cu perioada în care au fost realizate, dupa cum urmeaza : 
·0% - cladiri cu vechime de pes:e 100 de anl, ta data de 01.01 an de referin~; 
30% - claditi cu vechime cuprinsa intre 50 sî 100 de ani inclusiv. !a data de 01.01 a anului de referinta 
10%-cladiri cu V€Chime cuprinsa intre 30de ani sl 50 de ani inclusiv 
cazul în care nu sunt îndeplinite cumulativ condîtiile ins!alatiilor, valorile imi:-ozablle se stabilesc netinănd seama de existenta acestora • 

tru determinarea valorilor impozabile pe ranguri de !ocalitali si zone în cadrul acestora se aplicat coelicientî de corectie prevazutî de art.457 om Codu! F:scal 
ele A, B, C si D din prezenta anexa corespund zonelor A, B, C, sl o de încadrare a terenurilor în intravilan 

ntru c!adiriie structurate în blocuri cu mai mult de ftei niveluri sî 8 apartamen:e, coeficientii de coreciie mentionati !a pct.4 au fost ăiminuati cu O, 10. 
te!e apartinatoare : Pascoaia, Valea lui Stan, Golotreni, Varatica, Corbu , Proieni, Draganesti si Ca!inesti sunt Iocalitati <le rang V conform Legii nr.3S1i20G1. 

I o 

j702x0.00 

l234x0.90 

l205XO.OO 
l 
Î74XO.OO 

!NTOCMIT :Sef Serviciu ~BERBECE RoDICA 

11 / /~ 
.,-.~-------·~._._..,,, __________ Nn.~~--~•<-~~-.....-~-._,..,,_._...,,..,,....,,..,."""""'''""""""'°"~.,,.,..,,..,,_,..,„,,_,.,.,=,,,.,/:'>."""~ • =""=fi'''"~~~ 
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Anexa nr.2 

Impozitul şi taxa pe terenuri pentru anul fiscal 2023 

l~ 
1. Impozitul si taxa pe terenul amplasat în intravilan , oricare alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu construcţii 

,,, 

IMPOzttTUL SE MAJOREAZA CU 10%. FATA DE NIVELURILE PREVAZUTE L.~ TABEL 
{col.A;B;C;D~~= prvederi legale x 3 (cQeficient de corectie) x 1.046(indice de inflatie 2018)xl.038(îndice inflatie 2019)x1.026(ind.i 

2020)xl.05l(incitce infiatie 2021) · . . . 

Nr . Categoriall:Ie folosintă I R.Al~GUL m -ZONA lei/ha -BREZOI 1 

crt il I A I B C I D I 
1 Teren arabfrll I 98 75 67 j 53 Î 

~~ 
1

1 I I l 
.)Jh\_ I _I_~ l I 2 -,. Păşune . - 751 -- 67 I 53 ! 46 

I ' I ' l ! 

j 3 Fâneata 75 j 67 j 50 j 46 
i 4 Vie 161 j 123 98 Î 67 
15 I Livada 185 l 161 123 I 98 
. ' l l 

6 

7 

8 

9 

Pădure şi 

forestieră 

Terenuri c 

Drumuri 

t teren cu vegetaţie 

ăi ferate 

1roductive 

! ! 

~I 75 ~ 
f 

53 46 i 28 ! o 
o t O I oi O! ! ţ % ţ 

o 91 o! o I 

A. Impozitf.I si taxa pe terenurile amplasate in intravilan , oricare alta categorie de folosinta decat cea de terenuri 
culconstrucţii 
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fj 
IMPOZITUL SE MAJOREAZA CU 10°/o FATA DE NIVELURILE PREVAZUTE IN TABEL 

:;tE: 

{col.A;=~~revederi legale x 1 (coeficient de corectie) xl.046 (indice de inflatie 2018)xl.038(indice intlatie 2019) 
x1.026(ind.i 20IO)xl.051(indice inflatie 2021) 

t}l 

I N Catego! de folosintă [RANGUL V -ZONA lei/ha - SATEAPiffiTiNATOARE ___ ___, 

1~r ~ I A B I C D 

't l 
t Î ! I 

''.! l f 
;- ~*- ~ 
I 1 .A..rabil ;~ ! 3 3 x x x 

2 Păşune il I 25 x x x 
3 I Fâneţe 11 I 25 x x x 
4 I Cu vie iii 54 x x x ! 
5 Livezi \t 61 x x x I 
6 Păduri ştf alte terenuri cu 3 3 x x x ! 

1 
vegetaţie~forestieră I 

7 I Terenuri tu ape 18 x x x I 
8 I Drumuri fli căi ferate x x x x i 
9 I Terenurifjieproductive x x x x I 

A 

;'~ 

B. Imlzitul pe terenul amplate in extravilan 

Il\'IPOZITdL SE MAJOREAZA CU lOo/o FATA DE :NlVELURILE PREVAZUTE IN TABEL 
l~ 

{col.A;B;C;D} ft prevederi legale x coeficientii prevazuti alin. (5) art 465 xl.046fmdicele de inflatie 2018)xl.038(indice inflatie 2019) 
x1.026(ind.i 20jO)xl.051(indice in:flatie 2021) 
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Nr I Categoria 11e folosintă I RAi'l"G{JL m -ZONA lei/ha -BREZOI i 

crtl i I A \ B I C \ D r 
1. I Terenuri cu f nstructii l 84 I 80 I 91 i 73 j 
2. I Arabil 0~ 135 I 129 j 123 ! 117 I 

I .. 0 ! I 
3. Păşmie ; 76 I ?3 · 68 ! 66 

I ;)% I I l 4. i Fâneţe :.· .. ·.:.'. 75 69 66 1 65 
I ·~ I I 

5. I Vie nobiitde rod, alta decat I 148 I 142 l 135 Î 128- I 
cea prevazl·: .. ·.·.·.t. a la nr.crt.5 .1 l I j I 

'!• ! I I 

!l I 1 1 I 
• ,~ I 

\ 5.L I Viepanal,intrareaperod Ix Ix. ! x Ix · 
16 I Livada cl~;fica pe rod, alta I 148 I I44 j 138 j 131 

I I decat cer! prevazuta la I I I I 
l nr.crt.6.1 1~ ' t 1 ! 

6.1. l Livada Pant la intrarea pe rod ! x I x I x ! x 
7. ! Padute s~l.i alt teren cu ! 43 I 41 ! 39 I 38 

I ~~~:~~~e l1!~r~;:~:zut ~ l l l . 
ţi~ ii : nr.crt.7.1. t~ 1 

, 7.1. Padure in ţ1fsta de pana la 20 ! x ! x l x I 
I de ani sq.f .. adure cu rol de ii I I I x ' . ,„ ' l ' 
i protectie i® • ~ l i 

j 8. Terenuri djt apa, altul decat 16 11s l 15 j 14 

L_ cel cu ame?jajari piscicole i I ' 
· 8.1. ! Terenuri f'.i cu amenajari 91 I 87 l 84 I 80 

l • • 

1 
p;, I l 

! p1sc1co e 1~ I 
9. I Drumuri :!!l cai ferate I x I x i x I X 
10. I Teren nejroductiv I x I x I x ! x 

~" I I l 
-'-~~~-:~ I Î I 



4 
:<:;; 

4. ~,mpozitul si taxa pe terenurile amplasate în extravilan. Lei/ha 
:,±~ 

Il\fPOZITU!L SE MAJOREAZA CU 10°/o FATA DE ~"'IVELURILE PREVAZUTE IN TABEL 

{col.A;}=preveteri legale x coef. Prevazuti alin.(5), art. 465-Cod fis-cal xl.046(indicele de inflatie 2018)xl.038(indice inflatie 2019) 
Xl.026(indice ifflatie 2020)xl.051(indice inflatie 2021) 

j Nr CategoriJp.e folosintă I RANGUL V -ZONA lei/ha-SATE APARTINATOARE l 
'rt ·.· .. ·.'..'. I A B C c '.•'. 

1. I Terenuri cu f~nstructii i 38 x x I x 
1 2. I Arabil ·~ I 61 x x I x 
. 3. I Păşune f~ I 35 x x 

4. I Fâneţe za I 35 X X 

5. I Vie nobiU·'.·r·~···'. de rod, .alta decat 167 / x I x 
cea prev~1ta la 11!-_crt.5 .1 

5.1. I Vie pana lfmtrarea pe rod ---,X~ I X 

I y~~~~~~~~~i---

6 I Livada cllsica pe rod, alta ii 68 
I decat celiAL prevazuta la 1 ' 'c I 

X 

X 

X 

X 

Jx 

I 
Ix 

X 

D 

l 
I I m.crt.6.1 J'. 1 

6.L I Livada pair la intrarea pe rod I X I X I X I X i 

I X I X I X I 7. Padure s'~ alt teren cu 20 

vegetatie f~ forestiera cu 
exceptia ~~elui prevazut la 
m.crt.7.1. 

1~1 I 
, I 

! I I ! ; i I 

7.1. I Padure in trsta de pana la 20 x x l x x ---~ -! 
I de ani. si fpadure cu rol de I I 
I protectie •·~· l i 

--+-----1v• I 
8. l Terenuri cfii apa, altul decat 7 x l x x 

I cel cu ameJajari iscicole ! 
8.1. 1

1 Terenuri · cu amenajari 42 x j x x 

1 piscicole I 
I 9. Î Drumuri li cai ferate ! x I x I x ! x 

! 

! 
[ 10. I Teren net~roductiv x ! x l x I x 
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calculul impozitului/taxei pe teren valabile pentru anul fiscal 2023(valori aferente anului 2022 actu.ali7_-:ite cu 

in:tÎ~tia anului 2021 5, 1 % ) 

AJJ Impozitul/taxa pe terenul situate in intravilan la categoria curti-constructii , impozitul se stabileste prin 

imÎultirea suprafetei exprimata în hectare cu sumele prevazute în tabelul de mai jos, âstfel: 
.---J~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--, 
I ~ -rangul 3, zona A 7291xl.051 lei/ha;=7663 

M -rangul 3, zona B 4955xl.051 lei/ha;=5208 
LJ~ ; 
1 ~ -rangul 3, zona C 2354xl.051 lei/ha;=2474 , 

I : 
;* - rangul 3, zona D 1371x1.051 lei/ha;=1441 

~! 950x1 .051 lei/ha.=998 ® - rangul 5, zona A 
-· -~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--' 

')',;\ 

Sef Seriiciu:ec.Berbece Rodica 

.~~.'""--~-„.~·~,~·~-,,- · •,•--t->'<"-"""'"""'""""'""""'""""''''-·-·~·..:.._..·""""''"-,,"'·•-""""'".,,."'"'-'""..,.,.•...,_...,,..,.~.,.,.~ ~-·-------



ANEXA 3 

IMPOZITUL PE MIJLOACE DE 'l'RASPORT 
APLICABILE IN ANUL FISCAL 2023 

Art:. 470, Cod Fiscul. 

se stabi 

~lei"'"' 
.„„„f'~iM~~;ciciet·~-tricfCî~1i:„ cv~a1;·c;ra~·~:r··srâ·u-t~t~;~:r~;;;;;··c;:;···c·ă1;ă·cTtr1'i·e·a··'-·„.„.„ .„ •. „„"„„.„„„„„„~„·~·>· 

cilindrica de pana la 1600 cmc,inclusiv; 9.40 
l.2 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea cilindrica de 
pes1e 1600 cmc J l.00 

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 160 J cmc si 2000 cmc 
inchlsiv ; 21.00 

----·-·-·---·„-·„.-.„„„ .. „_.„„.~ .. „„„„„. __ .„.„„.„„.„ .. „„ .. „ •...•••• „„„„„„ •• ________ .. „.„„ .• „ .„ ...• „„.„ ..• „„„.„ •. „ .• „„„. 
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cmc si 2600 cmc 84.30 

""""""'"'""''~"~'-'..,.""'••~<'••'"•'"''"'-''"•r,„.,.,. „_~,_.,.,...,. „~---~""'""''"'""'""'~'~"''""'''''~-"''"""""'"""~"Y<..,..„_..,.,.....,,„m_,~_,.,,.,,,..,~,„,,~ ---~·--

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc si 3000 cmc 168.60 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica mai mare de 3001 cmc 339.00 

6. Autobuze, autocare, microbuze 28.00 
~·~~'''"'""'~··-·~-~,_.„„.„,_ ... „,„ ... , _____ ,,,„„~,~~··""'V'Y<Y_,..,„ __ ~-··"~~--A-----....,.,.,,_ ............ ___ ~ ............ ,.~·-·•W><~-- ~-„-M ___ . 
7. Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 
tone inclusiv 35.10 

M, ... w_,....,..,.._.,..,.,........,., ____ _...~-----~.w-~,AA'W~,...~„ .... --.„y.~-·--·~-···w---------

8. Tractoare inmatriculate 21.00 

ln cazul mijloacelor de transport autoturisme hibride impozitul se 
reduce cu 50%. 

II. Vehicule INREGISTRATE cu capacitate cilindrica 

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrica< 4.800 cmc 
1.2. Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica> 4.800 cmc 

2. Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata 

lei/200 cmc 
4.70; 
7.00; 

175.60 lei/an. 

B. (l)In cazul unui autovehicul de transport de marfa cum masa totala autorizata 
egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este suma 
corespunzatoare prevazuta in tabelul aferen anului 2022X1 .051 (indicelNS 2021) 



I NumăruJ. axe.lor 
şi greutatea bruta incarcata maxi

ma admisa 

II. 

III. 

Vehicu.1.e cu douA axe 

tone, dar nu mai mult de 
13 tone 

2. Masa nu mai puţin de 13 
tone, dar nu mai mult de 
14 tone 

3. Masa nu mai puţin de 14 
tone, dar nu mai mult de 
15 

. Masa nu 
jtone, la 18 tone si peste 

Vehicule cu 3 axe 

1. Masa nu mai puţin de 15 
tone, dar nu ma.i. mult de 
17 tone 

2. Masa nu mai puţin de 17 
tone, dar nu mai mult de 
19 tone 
-
3. Masa nu mai puţin de 19 
tone, dar nu mai mult de 
21 de t:onE) 

4 • Masa nu mai puţin de 21 
de tone, dar nu mai mult: de 
23 de tone 

5. Masa nu mai puţin de 23 
de tone, dar nu mai mult de 
25 de tone 

6. Masa nu mai puţ.in de 25 de 
tone la 26 tone si peste 

Vehicule cu 4 axe 

1. Masa nu mai puţin de 23 de 
tone, dar nu mai mult de 
25 de tone 

2. Masa nu mai puţin de 25 de 
tone, dar nu mai mult de 
27 de tone 

3. Masa nu mai puţin de 27 de 
tone, dar nu mai mult 
de 29 de tone 

de suspensie pn•u
matic sau echiva
lent :recunol'.lout 

2021 2022 

15(3. 10 

602.60 61(3.30 

1~)4.10 158. 10 

I 
269.30 276.30 

I 
552.60 566.00 

I 
717.70 736.30 

I 
1106.40 ll35 .10 

I 

I 
1106.40 1135 .10 

717.70 736.30 

727.40 746.30 

1135.70 1165. 20 
I 
I 

Impozit.ul 

I :tn :l.t~i/an) 

mistom da suspensie 

2021 2022 

1!58.10 

618.30 

1364. (30 1400.30 ==1--·-
269.30 276.30 

552.60 566.00 

Ml 
717. 70 736.:30 

I I I 
1106.40 1135.10 

I li 
1718.70 1763.40 

I 

I I I 
1718.70 1763.40 

727.40 746.30 

1135. 70 1165. 20 

1803. 40 1850.30 
I I I 
I I I 



~, Masa nu ma:i. put;:i.n do 29 de 
tone, dar nu mai mult I 
de 31 de tone 1803.10 1850.30 2675.20 27dd.70 

-. •--··--~--·--•--•m•ri--·-~ .-~„--„•~WM•~••"•""'l'"~"•'"'-""M'•-"•""J-----·-•·~-1-·~~---·-•-"/ 
:;, . Maso nu mal put.in da :.n (,foi 

tone, la 32 tone si pesta 
1003.10 1850.30 2675.20 2744.70 

L--·······J .••. „~„„ •. ~."""';.„„.~-·--· .~~-.„-„-- __ „ ___ ' 1_""""-'™"'~„ . ..J.~.~·-·~~.1~.-·. ·-·. ~ 

(2) ln cazul unei combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat: sau tren 
' 

tone impozitul pe mijloace de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta 
în tabelul mmator: 
.----------------·------~- -... 
·-----------·------r·----. -------·-..,........---------1' 
Numă ruJ. a xelo.r. I I Jmpot.:i t uJ. 

-:i.n 1oih:in 
ş:L masa totali:l max.tină 1:n1tor:Lzată I 
.. „ ..... - ...... „.„„„ •..• „-„.---~„ .... „ •• „„„ ... „_~„.„„„ ... „„-„„„„ .. „„„„„.„„ ... ,,„,_„„.r··ve);{(;\;TE;W"(~'l1"'''S'I'8'f'0'in'""'''-"""VE;Î)°T~::uI0"'(;·~;·-·-,;;I·1:···--;:,;:c;;::;· 

I. Vehicule cu 2+1 axe 

1. Masa nu mai puţin de 12 
tone, dar nu mai mult de 
14 tone 

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

5. Masa nu mai puţin de 20 
tone, dar nu mai mult de 
22 tone 

6. Masa nu mai puţin de 22 
tone, dar nu mai mult de 
23 tone 

7. Masa nu mai puţin do 23 
tone, dar nu mai mult de 
25 tono 

8. Masa nu mai puţin de 25 
tone, la 28 tone si peste 

II. vehicule cu 2+2 axe 

l. Masa nu mai puţin de 23 
terne, dar nu mai mult de 
25 tone 

2. Masa nu m<1i puţin de 25 

d~1 rrnr:1pcmsie pneu·- tem de susp0n::d.e. 
lmatica sau un echi-
valent recunoscut. 

2021 2022 2022 

o 

1-1 
o 69.50 71. 30 

69.50 11.30 J.59.60 161. 70 

159.60 163.70 3'/3.50 

1- I 
373.50 383.20 483.20 495.70 

I I t-i 
483.20 495.70 871. 90 894.60 

I -1 I I I 
871.. 90 894. 60 1528.80 1568.50 

I ~ 
14 9. 80 153.70 348,60 357.60 



,,, 

tone, dar nu mai mult de 
26 tone 

I I 
348.60 3!)'1,60 

-,-1--1---~-
3. Masa nu mai puţin de 26 
tone, dar nu mai mult de 
28 de tone 573.30 '?.oBB.20 

4. 
de 
29 

,-
.) . 
de 
31 

Masa nu mai puţin de 28 
tone, dar nu mai mult de 
de tone 

Masa nu mai puţin de 29 
tone, dar nu mai mult de 
de tone 

6. Masa nu mai puţin de 31 de 
tone, dar nu mai mult de 
33 de tone 

7. Masa nu mai puţin de 33 de 
tone, dar nu mai mult de 
36 de tone 

841. 50 8fi3. 4 o' 1016 :rn lOt.12 70 

1016.30 :l.042.70 166lh80 1712.20 

III 
1660.80 1712.20 2315.90 2376.10 

1-11 
2315.90 2376.10 3516.70 3608.10 

•----+---------·----·-- -------·-·-l---~-----·-1----·-·----+l----I 
8. Masa nu mai puţin de 36 de 2315.90 2376.10 3516.70 3608.10 
tone la 38 tone si peste 

rll.~::;;:;:;·~:~~;~,~~~--- I ------r---1--H-•• ···· 1 

38 de tone 1843.60 1891.50 2565.60 2632.30 

2. Masa nu mai puţin de 30 de 
tone, dar nu mai mult de 
40 de tone si peste 2565.60 

li 
2632.30 3486.30 3576.90 

~ ;:;~~~~:~~~::~:-- ----=f----·r·-----:-- ----1 
de 38 de tone 1628.60 1670.90 2261.60 2320.40 

2. Masa nu mai puţin de 30 de 
tone, dar nu mai mult 
de 40 de tone 2261.60 

I 
2320. 40 3128.00 3209.30 

1---+-3-._M_a_s __ a_n_u_m_a~·-p-uţ.~·~-~e-4·~·---~:·~·· -·-,------+----------1------<1 
tone, dar nu mai mult 
de 44 de tone si peste 

V. Vehicule cu 3+3 axe 

1. Masa nu mai puţin de 36 de 
tone, dar nu mai muJ.t 
de 38 de tone 

2. Masa nu mai puţin de 38 de 
tone, dar nu mai mult 
de 40 de tone 

3. Masa nu mai puţin de 40 de 
tone, dar nu mai mult 
de 44 de tone si peste 

3128.00 

926.70 

1120. 50 

1674.20 

3209.30 4627.50 4747.80 

950.80 1120. 50 114 9. 60 

1149.60 1674.20 1717.70 

1717.70 2664.40 2733.70 



C Remorci, semiremorci sau rulote 

·····-···-·-·--·----··-·-··-·-·-·----------·-·-·-·-------·--··-----··-···-·-----~-----··--------„·~·----·-··· ·-N.i v~fl71·i 1 e-·-ăµTIC:11)fî~---rî; 

Masa totala maxima autorizata anul fiscal 2023 

1!:.~<ţ a 1~. tona mclus1v ~·-·---~-·~~·-~·~-~-~-~~w~-~ ·---N·_l .l:..QO ~„„.„.-„„ ... „--·--~· -~~-~ 
b.Peste 1 tona dar nu mai muJt de 3 tone 40.00 

„ .......... „......,,_„__ ,.,.,..,..,.......,_, . .-...,....,._~-·-~-..... ,.....,_M_,,,...._,~.;,Av--.'""""""''"".........,,~""......,;'....,~-- ·--~~•„_N ___ .......,~ ..... ,....,,,., .... v,_.H„,,„,,..~.,,,.._......,.,..,..,.._.,.,."'"""•""A"• 

c.Peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone 61.00 
·--------............ _,. ..... „..,.„......_ •• _„......,., ....... ,_,..,~.-N.,,,~ • ...._ _____ ......,,...,.,,.........,_,„.,,.,.. ..... ......,.. •• ~ •• „»0--Y•_„,_ __ _ 

ci.Peste 5 tone 75.00 _..........,...,..._.. ~„„ ..... _„,,.,_..,.--.„.~... .._ __ ~-·~„-· ....................... --. ... _,_„.,,......,....,........,, _________ , _____ .__..,.., 

D. Mijloace de transport pe apa 

_L_!,untrc, barei cu motor, folosite pentru peşcuit si uz personal _____ ,_~---- 25:QQ_ __ „ 
.l~BarclJa~~ motor, folosite in al~_şcopmj__ _____ ·~··-----·-----·--·-----···----- 62.:!Q_.„„„„ ..... 
3. Barei cu motor 240.00 ...,._..,_.....,..,..........--·--••-- -··~--·---~~''""-~~~-n ............ ..,~__..,„ ______ „„~~............,--••--• 

. 4:J~·fove de sport si '!g_l'e!11~~1.L.„ .. -.... „„.----··---·--„--------·-- 1277.00_ 
5. Scutere de apa ·--------····-··-„·-··-------~------·-·„~--····--··-·· 246.00 
6. Remorche1~e si imping~toar~- ----·--~-·-·-··---

__ _§!)pana la 500 CP in~Jusi_y___„.____ 654.00 _ 
_ 1:22r_este 500 CP si I?„~~~. la 2000 CP, inclusiv 1064.00 
-~~st~_~Q.90 CP si_p~!~~la 4000 CP, inclusiv ____ .. „ •. _________ 1636.?0„. ____ _ 

d} peste 4000_~~-- ··----------·-·-- „„ •.. „ 2619_.00 -·····-
7. Vapoare - P~.!ltru fiecare 1 OOO tdw sau frctiune din a~esta ____________ 21„~J.Q_ ____ _ 

8.C~it!~1u_ti-i .. „sle12uri si barje fluviale .„„·-··----------·--·-----K_·--·-·---· 
-~) cu capacitatea de incarc~l~~..!!~J..~.J?.gQ__,ţ2p_~..t.iI?.~l~~!:Y._.„.-.. „ ..• ___ ._. ___ ___ .„ .. „±L?~LQ __ 
b) cu capacitatea de incarcare peste la 1500 tone si pana la 3000 tone, 327.80 
inclusiv 
.i'.2_c,~~~P~_<?_~~~!~a .4~J.1.~.~~!~~!:1E~R_ana la 3000 tone 573.60 

INTOCMIT, 
SEF SERVICIU, 

BERBECE RODICA 



.·Anexa nr. 4 

I.TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR:, 
A VIZELOR Sl A AUTORJZATllLOR APLICABILE 

JN ANUL FlSCAL, 2023 

Art. 473; 474; 475 Cod.fiscal 

-~·-·-·--·---T~·1·â·xa„„1;0i1tru-·01 ibe1·ărea-ccliTBcatuîuT-cTe-ufi)ăl11S1111fl n1eC1111T ... -„„„-„._.." •. „„.„„„-„„.„„~·--·--·-·"""·-·„ 

urban; · '~ lei ;::;: 
Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism: 

a) pana la J 50mp, inclusiv; 
b) intre J 51-250, inclusiv; 
c) intre 251-500, inclusiv; 
d) intre 501-7 50, inclusiv; 
e) intre 751~1 OOO, inclusiv; 
f) peste lOOOmp; 

Pentru zona rurala taxa este egala cu 50% corespunzator taxei 
stabilite la literele a)- f). 
Pentru prelungirea unui certificat de urbanism taxa este 30% 

7.00 
8.20 

l I .00 
13,70 
16,20 

16.20+0,0 I lei/mp 
pentru fiecare mp 
ce depaseste 
lOOOmp 

·-·---·-·· cor~~~!l?:::tţ2:;i~~J~~-ei stabilite la lit. a}::D„„.„„„.„.„„„_„„„ ... „._.„.„„„ ___ „ .... „„.„.---··-···-···--·········-----.... ·····--·--·-
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari; 9,40Lci/mp 

Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de costruire pentru o 
cladire rezidentiala sâu anexa este egala cu 0.5% din valoarea 

1-----au_torizata a lucr8:~i.!2.1.:..9;~E2g.~ţE!:!.<?.!!L __ „_„ __ „.„ ------ ·-·---·--·-·-----

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de consttuire pentru alte 
constructiî este de 1 % din valoarea autorizata a lucrarilor. 
Taxa pentru prelungirea autorizatiei ele construire este de 30% 
din taxa pentru eliberarea 

Taxa pentru eliberarea unei autorizatîi privind lucrmile de 15.20 lei pt. fiecare 
racorduri si bransamente la retelelc publice de apa, canalizare, racord 
gaze,energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu; 

1 



Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de cutre 
comisia de utbanism si amenajarea teritoriului, de catre primari 
sau de structurile de specialitate din cadrul consiliuluijudetean; 5.80 lei 
• ~~ ........... ..,....,_.---~ .............. ~ .... - ... .,.„ • ...,_,,..,.....,_,,.,,..,,.,,..,.,..... .... „....,..., •• ,.,.,,,,.,,.,.,,,,.,.., ... ~,,,,..,,,„,., ..... .....,....w,..._"'N-_W"! ..... M..,..,.,,.,,,;....._,,_..._.„_,,,,,,....,,~""""""' ......,..,..„,,.....,,....,.M...,.,,.,.., ............. „._.„_,,,, ..... #,...,1~•-• ........ ..._ .......... 

Taxa pentru eliberarea certificatu1ui de nomenclatura sradala si 11.00lei 
adresa; 

_____________ ,........ ____________ , _______ ___,_.__ ....................................... „,....,. __ _ ..,.,...,,.,,... ........ ._ ........ ...._,..._,_.......,,,_ ___ ......... __ ......, _____ ....... ~---- .......... - ................ .-.,........,........,,------„------

. 
Taxa pentru eliberarea unei autorizatî pentru desfosurarea 
activitati economice: 

unei 

- in mediul rural; 
- in mediul urban; 

17,60 
93.70 

=lei:::::: 

---------·------------·----------------------··------~---

______ T_ax_a~J._Je_· n_ti_·u_e_11_·b_e_ra_re_a_a_u_to_1_'iz_a_ti_e1_· s_a_n_it_ai_·e_d_e_"' _fu_n_c_tio_1_1a_r_,e;'----- 23.50 lei __ ·--~·---„·--···-„ 
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri 
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de 37.50 
consililiile locale; fi:actiune 

lei I mp 

Taxa pentrn eliberarea atestatului de producator-lei 
Taxa pentm eliberarea carnetului de comercializare-lei 

~----- 93. 70·---···-~·"~-----· 

Taxa pentru viza anuala a atestatului de producator si a 
carnetului de comercilizare a produselor din sectorul agricol -
lei 
Taxa eliberare/viza anuala acord functionare 

Taxa pentm eliberarea/vizarea anuala a 9 .40 lei/mp 
autorizatiei privind desfasurarea activitatii de 
alimentatie publica -baruri cod CAEN 5630; 
restaurante cod CAEN 561 O CAEN 932. 

17.60 

23.50 

42,00 

II.TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA 
SI PUBLICITATE -2023 

Art. 478 CF. 
1. Taxa pentiu serviciile de reclama si publicitatese stableste la 2% aplcata la 
valoarea contractuala. 

2 

; 

; 



2. 

TAXEI TAXEI 

publicitate: 
a) In cazul unui afisaj situat in locul unde 
persoana autorizata deruleaza o activitate 

37.701ei/mp sau fractiune 
demp; 

economica: 
b )ln cazul oricarui alt panou, afisaj sau 27 .00 lei/mp sau fi·actiune 
structura de afisaj pentru reclama si ele mp. 

'-----·~~licitate: --------·---·-------- „_.„----·-·-

Ul. IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

(1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la 
suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor. 

Cota de impozit se de.termină după cum urmează: 

a) în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, 
operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea 
unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă 
internă sau internaţională, cota de impozit este egală cu 2%; 

b) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a), 
cota de impozit este egală cu 5% . 

Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau abonamentelor 
nu cuprinde sumele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri 
caritabile, conform contractului scris intrat în vigoare înaintea vânzării 
biletelor de intrare sau a abonamentelor. 

INTOCMIT, 
SEP SERVICIU 

Ec. BERBECE RODICA 

•' 
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ANJ~XA nr.5 

SANCTIUNl 

LlMTfELE MAXIME Sl MlNlME ALg AMENZILOR lN 
CAZUL PERSOANELOR FIZlCE 

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2023 
Art 493 alin.(l). Nerespectal'ea prevedeJ'ilor prezentei hobu:ari 

atrage raspunderca disciplinara, contravcutiouala sau penala, potJ·ivit 
dispozitiilor legale in vigoare. 

Art. 493 alin.(3). Contraventia prevazuta la alin. 2, lit:. a, se 
sanctioncaza cu amenda de la 82 la 327 lei, iar cele de la litera b )-d), cu 
amenda de la 303 la 756 Ici. 

Art. 493, alin. 4, incalcal'ca normelor privind tiparh·ca, 
nregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a 
abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie 
contraventic si se sanctioneaza cu amenda de la la 380 Iei la 1848 lei. 

LIM1TELE MAXIME SI MINIME ALE AMI~NZILOR IN 
CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2022. 
Art. 493, alin.5, in cazul persoanelor juridice, limitele minime si 

maxime ale amenzilor prevazute la alin. 3 si 4 se majorcaza cu 300 °/o, 
respectiv: 

-coutraveutia prevazuta la alin. 2, lit. a, se sanctioneaza cu 
amenda de la 246 la 981 lei, iar cele de la litera b)-d), cu amenda de la 
1087 la 2433 lei. 

~Incalcarea normelor privind tiparirea, înregistrarea, vanzarca, 
evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de 
intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu 
amenda de Ia 1142 Iei Ia 5543 Iei. 
(41

) Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura 
celor prevăzute la art. 494 alin. (12) din Legea 227/2015 în 
termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii 
solicitării constituie contraventie Si se sanctionează cu amendă 

li' li' li' 

de la 585 Ia 2.927 lei. 
lntocmit, 
Sef serviciu:Berbece Rodica 



Anexa nr. 6 
Toxe speciale si nlt:c i:axe locale ... anul fiscal 2023 · 

Fiscal cu modificarile si compl,etm:ile. ultedoare, a Legii 
nr.273/2006 privind finantele publice locale, a OUG57/20l9, pivind codul 
administrativ, propunem Consiliului Local Brezoi pentru anul 2023 urmatoareie taxe 
si tarife : 

I. In temeiul art. 30 din Legea 111-. 273/2006 .. privind. Fiuantele publice 
locale: 

a) taxa constatare pagube agricoJc 
b) taxa constantari diverse cu participare delegate 
c) taxa oficiere casatorii la sediul primariei, in zilele nelucratoare, 

18.60 lei 
12.90 lei 

precum si in afara programului de lucru 117.00 lei 
d) taxa oficiere casatorii in afara sediului primariei 234.00 lei 
e) taxa evenimente familiale sau în grup organizate la casa de 
cultura sau in camine culturale: 

- onomastice 42.00 lei 
- botez 64.00 lei 
- nunta 128.90 lei 

f) taxa auto libera trecere a autovehiculelor riveranilor pe un drum 
public cu „acces interzis" 117.00 lei/luna 
g) taxa pentru utilizarea Salii de sport 82.00 lei/ora 
h) taxa rectificare la cerere, pe cale administrative, a unui act 

de stare civila 23.50 lei 
i) taxa eleberare acte din arhiva in regim de urgenta, in ziua 

depunerii cererii 
j) taxa eliberare le cererea persoanelor fizice, a dovazilor privind 
înregistrarea unui act de stare civila, potrivit modelului prevazut in 
anexa nr. 9 la HG nr. 64/2011 23.40 lei 

23.40 lei 

k) taxa închiriere microbus 2.40 lei/km 
1) taxa eliberare adeverinte, certificate (altele decat cele prevazute 

de legi speciala) si certificate fiscale in regim de urgenta, in ziua 
depunerii cererii 

m) taxa intocmiren documentatie pentru emiterea ordin prefect 
23.40 lei 

în baza art.27, alin.2 din Legea nr. 18/1991, republicata 117.00 lei 
n) taxa eliberare, la cerere, a actelor de identitate si aplicarea 

vizelor de flotant 
o) taxa copii xerox 
p) taxa speciala destinata finantarii Serviciului Public pentru 

Situatii de Urgenta si a activitatii de Protectie civila 

4.70 lei 
1 leu/pagina 

141.00 lei/an 
In doua rate egale 



R039TREZ6762 l 360206XXXXX 
31.03 si 30.09 

(TAXA-CALAMlTATE)TARIF FIX 

r) taxa eliberare autorizatie pentru transportator persoane 
in regim„taxi"-Legea nr. 38/2003j reactualizata 

s) taxa eliberare autorizatie/viza anuala pentru autovehiculele 
cu destinatia transport persoane in regim de „taxi" 

II. lu temeiul art:. 486 din Codul Fiscal : 

a) taxa locuri publice comert stradal ocazional 
Rang V ( sate ) 

b) taxa locuri publice comert stradal -oras 
- rang III zona A ( oras ) 
- rang lll zona B ( oras ) 
- rang III zona C ( oras ) 
- rang III zona D ( oras ) 

c) taxa folosire locuri publice de desfacere - piete 
d) taxa anuala pentru mijloace lente: 

-vehicule cu tractiune animala 
- autopropulsate (autoexcavator, 

autogreder, buldozer pe pneuri , incarcator cu cupa pe pneuri, 
macarale pe pneuri,orice alte vehicule destinate circulatiei pe 
publice care nu se supun imatricularii) 

e) taxa pentru îndeplinirea ptocedurii de divort pe cale 
administrative 

Jntocmit, 
Ec. Berbece Rodica 

117.50 lei 

58.20 lei 

0,56 lei/mp/zi 

· l,O lei/mp/zi 
1,0 Jei/mp/zi 
1,0 lei/mp/zi 
0,56 lei/mp/zi 

4,50 lei/mp/zi 

12.30 lei 

56,00 lei 

585 lei 




