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ANEXA A (1-10) 
 

ANEXA Nr.1   la Hotărârea Consiliului Local nr.109/21.12.2022 
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2023 

 
TA B L O U L 

cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către 
Consiliul Local al Moneasa, 

în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si complectarile ulterioare indexate cu 5.1% fata de anul 2022 
 

                                   I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal Ø Titlul IX – Impozite și taxe locale 
I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal Ø Titlul IX – Impozite și taxe locale 

CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI 
 

Tipul clădirii 

Valoarea impozabilă pentru anul 2022 
lei / mp - 

Valoarea impozabilă aplicabila pentru anul 2023 
Indéxate cu indicile de inflatie 5.1%                                                               

lei / mp - 

Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice, 

încălzire (condiţii 
cumulative) 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electrice, 

încălzire 

Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice, 

încălzire 
(condiţii cumulative) 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electrice, 

încălzire 

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

Si cladiri date vechi (2003-2006) 
 
B) Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, 
din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau 
chimic 

 
 

1130 
 
 

339 

 
 
       667 

 
 

226 

 
1188 

 
356 

 
712 

 
238 

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

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

 
 

226 
 
 
 

142 

 
 

197 
 
 

84 

 
238 

 
149 

 
207 

 
88 

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

75%  din  suma  care s-ar 
aplica clădirii 

75% din suma care s-ar 
aplica clădirii 

75%  din  suma  care s-ar 
aplica clădirii 

75% din suma care s-ar 
aplica clădirii 

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

50%  din  suma  care 
s-ar aplica clădirii 

50% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

50%  din  suma  care 
s-ar aplica clădirii 

50% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

 
 
 
 



Suma   stabilită  cf. Tabelului de  mai  sus se  înmulțește   cu   coeficientul  de   corecție   corespunzător    prevăzut  în  următorul  tabel: 
Zona  în  cadrul  localității:                                Rangul  localității: 

IV V 
A 1,10 1,05 
B 1,05 1,00 

 

A IMPOZIT SI TAXA PE CLADIRI  APROBAT 2022  PROPUS 2023 
A.1 PERSOANE FIZICE  2022 2023 
A1.1 CLADIRE REZIDENTIALA Cladire rezidentiala-

construcţie alcătuită din 
una sau mai multe camere 
folosite pentru locuit, cu 
dependinţele, dotările şi 
utilităţile necesare, care 
satisface cerinţele de 
locuit ale unei persoane 
sau familii; 

  

 Art.457-Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile - 
anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, 
impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea 
unei cote cuprinse între 0,08%-0,2%, asupra 
valorii impozabile a clădirii; Valoarea 
impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se 
determină prin înmulţirea suprafeţei construite 
desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, 
cu valoarea impozabilă corespunzătoare, 
exprimată în lei/m2, care se ajustează în funcţie 
de rangul localităţii şi zona în care este amplasată 
clădirea, prin înmulţirea valorii rezultate anterior 
cu coeficientul de corecţie corespunzător; 
 
 

 
 

 
 
 
 

0,08% - 0,2% 

 
 

 
 
 

 
 

0,14 % 0.18% 

A1.2 CLADIRE NEREZIDENTIALA Clădire nerezidenţială - 
orice clădire care nu este 
rezidenţială 

  



 Art. 458. - (1) Pentru clădirile nerezidenţiale 
aflate în proprietatea persoanelor fizice, 
impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea 
unei cote cuprinse între 0,2% - 1,3% asupra 
valorii care poate fi: a) valoarea rezultată dintr-
un raport de evaluare întocmit de un evaluator 
autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de 
referinţă; b) valoarea finală a lucrărilor de 
construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în 
ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; c) 
valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care 
se transferă dreptul de proprietate, în cazul 
clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori 
anului de referinţă. 

 
 
 
 
 
            
 

0,2% - 1,3% 

 
 
 
 
 

 
 

1 % 1.2% 

 Art.458 alin.(3)-Pentru clădirile nerezidenţiale 
aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate 
pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul 
pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote 
de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 

 
 

0,4% 

 
 

0,4 % 0,4% 

 Art.458 alin.(4)-În cazul în care valoarea clădirii 
nu poate fi calculată conform prevederilor alin. 
(1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei 
de 2% asupra valorii impozabile determinate 
conform art. 457. 

 
2% 

 
 

2 % 2% 

A1.3 CLADIRE CU DESTINATIE MIXTA Clădire cu destinaţie mixtă 
- clădire folosită atât în 
scop rezidenţial, cât şi 
nerezidenţial; 

 

 

 Art. 459. - (1) În cazul clădirilor cu destinaţie 
mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, 
impozitul se calculează prin însumarea 
impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în 
scop rezidenţial conform art. 457 cu impozitul 
determinat pentru suprafaţa folosită în scop 
nerezidenţial,indicata prin declaratie pe proprie 
raspundere si cu conditia ca cheltuielile cu 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 



 
 
 
 
 

A2 PERSOANE JURIDICE    
A2.1 CLADIRE REZIDENTIALA Cladire rezidentiala-

construcţie alcătuită din 
una sau mai multe camere 
folosite pentru locuit, cu 
dependinţele, dotările şi 
utilităţile necesare, care 
satisface cerinţele de locuit 
ale unei persoane sau 
familii;  

  

 Art. 460. - (1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate 
în proprietatea sau deţinute de persoanele 
juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează 
prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% - 
0,2% asupra valorii impozabile a clădirii. 

 
 

0,08% - 0,2% 

 
 

0,2 % 0,2% 

A2.2 CLADIRE NEREZIDENTIALA Clădire nerezidenţială - 
orice clădire care nu este 
rezidenţială; 
 
 

 

 

 (2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în 
proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, 
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin 
aplicarea unei cote cuprinse între 0,2% - 1,3%, 
inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii. 

 
 

0,2% - 1,3% 

 
 

1% 1.3% 

utilitatile sa nu fie inregistrate in sarcina pers 
care desfasoara activitatea ec.prin aplicarea cotei 
stabilite conf. Art. 458 asupra valorii impozabile 
stabilita conf. art 457 fara a fi necesara stabilirea 
valorii prin depunerea documentelor prevazute la 
art.458 alin (1) 

     



 (3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în 
proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, 
utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, 
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin 
aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii 
impozabile a clădirii. 

 
 

0,4% 

 
 

0,4 % 0,4% 

 (8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a 
actualizat valoarea impozabilă a clădirii în 
ultimii 5ani anteriori anului de referinţă, cota 
impozitului/taxei pe clădiri este 5%. 
Modificat Cod fiscal :MO nr.1269/21.12.2020 

 
5% 

 
 

7.5 % 7,5% 

 Art.489 alin(2)Cotele aditionale stabilite 
conform alin.(1) nu pot fi mai mari de 50% 
fata de nivelurile maxime stabilite in 
prezentul titlu. 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
ANEXA Nr.2   la Hotărârea Consiliului Local nr.109/21.12.2022 
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2023 
 

CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN 
Art. 465 alin. (2)                                                                                                                                                                                                      
- lei/ha - 

 

Zona în cadrul localităţii 

Nivelurile impozitului/taxei, pe 
ranguri de localităţi practicate in 

anul 2022 

 

                          lei/ha - 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de 
localităţi aplicabile in anul 2023 

Indexate cu indicele de inflatie 5.1% 

 

- lei/ hectar 

Rang IV- 

Moneasa 

Rang V- 

Ranusa 

Rang IV- 

Moneasa 

Rang V- 

Ranusa 

A- Cartierul Jmelţ – 
Statiune-Pietroasa până  la Şcoala  
generală Moneasa; 

 

 

1004 

 

xxx 

 

1055 

 

xxx 

B- de la  Scoala  generală  
Moneasa până  la   nr.1  si 

respectiv pana la  nr.318  şi  satul  
Rănuşa 

 

807 

 

609 

 

848 

 

640 

 
 
 



 
 
 
               IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN 

ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII -Art. 465 alin. (3) și (4) din Codul Fiscal: 
- lei/hectar. 

Zona 

 

Categoria de folosinţă 

Nivelurile aplicate in anul 2022 

                                                             
                      
                                                     Lei/ha 

Nivelurile aplicabile  in anul 2023, 
indexate cu indicele de inflatie de 5.1 
% 

                                                 Lei/ha 

Zona A-   Cartierul 

Jmelţ – Statiune-
Pietroasa până  la 
Şcoala  generală 

Moneasa 

 

Zona B- 

de la  Scoala  
generală  Moneasa 

până  la   nr.1  si 
respectiv pana la  
nr.318  şi  Rănuşa 

Zona A-   Cartierul 

Jmelţ – Statiune-
Pietroasa până  la 
Şcoala  generală 

Moneasa 

 

Zona B- 

de la  Scoala  
generală  Moneasa 

până  la   nr.1  si 
respectiv pana la  
nr.318  şi  Rănuşa 

Teren arabil 31 24 33 25 

Păşune 24 22 25 23 

Fâneaţă 24 22 25 23 

Vie 52 39 55 41 

Livadă 60 52 63 55 

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 31 24 33 25 

Teren cu ape 17 15 18 16 

Drumuri şi căi ferate X X x x 

Teren neproductiv x x x x 

  
Suma   stabilită  cf. Tabelului de  mai  sus se  înmulțește   cu   coeficientul  de   corecție   corespunzător    prevăzut  în  următorul  tabel: 

 Rangul  localității: 
 IV V 

A 1,10 1,05 
B 1.05 1.00 



 
IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN 
  1.In cazul unui teren amplasat in extravilan,impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, 
exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel:                                                                                                                                                                             
 Lei/ha 

 

Nr. crt. 
 

Categoria de folosinţă 

Nivelurile aplicate in anul 
2022 

 

Nivelurile aplicabile in anul 
2023 

Indexate cu 5.1 % 

Zona A-Cartierul 

Jmelţ – Statiune-
Pietroasa până  la 
Şcoala  generală 

Moneasa 

Zona B-de la  
Scoala  generală  

Moneasa până  la   
nr.1  si respectiv 

pana la  nr.318  şi 
Rănuşa 

Zona A-Cartierul 
Jmelţ – Statiune-
Pietroasa până  la 
Şcoala  generală 
Moneasa 

Zona B-de la  
Scoala  generală  
Moneasa până  la   
nr.1  si respectiv 
pana la  nr.318  şi 
Rănuşa 

1 Teren cu construcţii 33 33 35 35 

2 Teren arabil 55 55 58 58 

3 Păşune 30 30 32 32 

4 Fâneaţă 30 30 32 32 

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

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0 0 0 

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 63 63 66 66 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 0 0 0 

7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia 
celui prevăzut la nr. crt. 7.1 17 17 18 18 

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol 
de protecţie 0 0 0 0 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 5 5 5 5 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 37 37 39 39 

9 Drumuri şi căi ferate 0 0 0 0 

10 Teren neproductiv 0 0 0 0 
 



 
 

 
ANEXA Nr.3   la Hotărârea Consiliului Local nr.109/21.12.2022 
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CAPITOLUL	IV		-		IMPOZITUL	PE	MIJLOACELE	DE	TRANSPORT	
Art. 470 alin. (2)         

In cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule,impozitul pe mijlocul 

de ransport se Clcueaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuiaprin 

inmultirea fiecarei grupe de 200 cm3 sau fractiune din acestea cu suma 

corespunzatoare din tabelul urmator: 

 

Nivelurile aplicate in anul 2022 

 

Nivelurile aplicabile in anul 
2023 

Indexate cu 5.1 % 

1 
Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme 
cu capacitatea cilindrică de până la 1600 
cm3, inclusiv 

8 8 

 Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme 
cu capacitatea cilindrică de peste 1600 cm3,  

9 9 

2 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 
1601 cm3 şi 2000 cm3 inclusiv 

21 22 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 
2001 cm3 şi 2600 cm3 inclusiv 

81 85 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 
2601 cm3 şi 3000 cm3 inclusiv 

163 171 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de 
peste 3.001 cm3 

328 345 

6 Autobuze, autocare, microbuze 27 28 

7 
Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa 
totală maximă autorizată de până la 12 tone, 
inclusiv 

33 35 

8 Tractoare înmatriculate 21 22 
II. Vehicule înregistrate  

1. Vehicule cu capacitate cilindrică: lei/200 cm3 
1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate 

cilindrică < 4.800 cm3 
4 4 

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate 
cilindrică > 4.800 cm3 

6 6 

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată  
(intre 50-150 lei/an) 

56 lei/an 59 



 
Art. 470 alin. (5) 1) din Codul Fiscal: 

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

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată 
maximă admisă 

Impozitul 
(în lei/an) 

NIVELURILE STABILITE PRIN COD FISCA 
PENTRU AN 2022 

NIVEL STABILIE  DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU AN 2023-indexate cu 5.1% 

I două axe 

Ax(e)motor(oare) cu sistem 

de suspensie pneumatic 

sau echivalente 

recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie 

pentru axele 
motoare 

Ax(e)motor(oare) cu sistem 

de suspensie pneumatic sau 

echivalente recunoscute 

Alte sisteme 
de suspensie 
pentru axele 

motoare 

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

 2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai 
mică de 14 tone 153 425 153 426 

 3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai 
mică de 15 tone 425 599 426 599 

 4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai 
mică de 18 tone 599 1356 599 1356 

 5 Masa de cel puţin 18 tone 599 1356 599 1356 
II 3 axe   

 1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai 
mică de 17 tone 153 267 153 267 

 2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai 
mică de 19 tone 267 549 267 549 

 3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai 
mică de 21 tone 549 712 549 713 

 4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai 
mică de 23 tone 712 1098 713 1099 

 5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai 
mică de 25 tone 1098 1707 1099 1707 

 6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai 
mică de 26 tone 1098 1707 1099 1707 

 
 7 Masa de cel puţin 26 tone 1098 1707 1099 1707 

                                                        
 



 
 
 

10 
 

III 4 axe   

 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai 
mică de 25 tone 712 722 713 723 

 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai 
mică de 27 tone 722 1128 723 1128 

 3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai 
mică de 29 tone 1128 1791 1128 1792 

 4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai 
mică de 31 tone 1791 2657 1792 2658 

 5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai 
mică de 32 tone 1791 2657 1792 2658 

 
 6 Masa de cel puţin 32 tone 1791 2657 1792 2658 

 

 

ART.470 alin(3) In cazul mijloacelor de transport hibride,impozitul se reduce cu minim 50% , conform HCL. 

PENTRU ANUL 2023 A FOST APROBATA REDUCEREA IMPOZITULUI MIJLOACELOR DE TRANSPORT HIBRIDE CU 50% SI AU FOST 
SCUTITE DE LA PLATA IMPOZITULUI MIOJLOACELE DE TRANSPORT ELECTRICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Art. 470 alin. (6)2 din Codul Fiscal: 
Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală 
sau mai mare de 12 tone 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată 
maximă admisă 

Impozitul conform DIRECTIVEI 1999/62/CE 
(în lei/an) 

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie 
pneumatică sau echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie pentru axele 
motoare 

I 2+1 axe     

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

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

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

 4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai 
mică de 20 tone 69 158 69 158 

 5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai 
mică de 22 tone 158 371 158 371 

 6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai 
mică de 23 tone 371 480 371 480 

 

 7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai 
mică de 25 tone 480 866 480 866 

 8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai 
mică de 28 tone 866 1519 866 1519 

 
 9 Masa de cel puţin 28 tone 866 1519 866 1519 

1II 2+2 axe   

 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai 
mică de 25 tone 148 346 148 346 

 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai 
mică de 26 tone 346 569 346 569 

 3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai 
mică de 28 tone 569 836 569 836 

                                                        
 
2 Valorile sunt cele prevăzute la art.470 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, identice   cu  cele  prevăzute  pen 
 
 



 4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai 
mică de 29 tone 836 1009 836 1010 

 5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai 
mică de 31 tone 1009 1657 1010 1658 

 6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai 
mică de 33 tone 1657 2301 1658 2301 

 7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai 
mică de 36 tone 2301 3493 2301 3494 

 8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai 
mică de 38 tone 2301 3493 2301 3494 

 9 Masa de cel puţin 38 tone 2301 3493 2301 3494 
III 2+3 axe   

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai 
mică de 38 tone 1831 2548 1831 2549 

 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai 
mică de 40 tone 2548             3463 2549           3464 

 3 Masa de cel puţin 40 tone 2548 3463 2549 3464 
IV 3+2 axe   

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai 
mică de 38 tone 1618 2246 1618 2247 

 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai 
mică de 40 tone 2246 3107 2247 3108 

 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai 
mică de 44 tone 3107 4596 3108 4598 

 4 Masa de cel puţin 44 tone 3107 4596 3108 4598 
V 3+3 axe   

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai 
mică de 38 tone 920 1113 921 1114 

 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai 
mică de 40 tone 1113 1662 1114 1663 

 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai 
mică de 44 tone 1662 2647 1663 2648 

 
 4 Masa de cel puţin 44 tone 1662 2647 1663 2648 

 
 
 

- Impozitul asupra mijloacelor de transport se plateste anual ,in doua rate egale,pana la data de 31 martie si 30 septembrie inclusiv. 



Art. 470 alin. (7) din Codul Fiscal: 

Remorci, semiremorci sau rulote 

Masa totală maximă autorizată Impozit  aplicat in anul 2022 

Impozit aplicabil in anul 2023 
indexat cu 5.1 % 

- 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. 470 alin. (8) din Codul Fiscal: 

Mijloace de transport pe apă 
 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 24 29 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 64 67 

3. Bărci cu motor 238 250 

4. Nave de sport şi agrement  1263 1327 

5. Scutere de apă 238 250 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*Cu exceptia celor care fac parte din combinatiile de autovehicule( vehicule articulate sau trenuri rutiere) 

      În conformitate cu art. 472 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal:  

- Impozitul pe mijlocul de transport se plătește anual, in 2 rate egale pana la datele de 31 MARTIE si 30 SEPTEMBRIE inclusiv.  

 - Impozitul pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral 
până la primul termen de plată . 

- În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local 
al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora. 

    În conformitate cu art. 471 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal:  

- Orice persoana care înmatriculează sau înregistrează unui mijloc de transport are obligația de a depune o declarație in termen de 30 de 
zile de la data dobândirii. În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală: 

 - Neachitarea obligațiilor fiscale la termenul de scadență prevăzut de lege atrage după sine majorări de întârziere de 1% calculate 
pentru fiecare luna de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, 
inclusiv. 

 - Înstrăinarea unui mijloc de transport prin oricare dintre modalitățile prevăzute de lege nu poate fi efectuata până când titularul 
dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport respectiv nu are stinse orice creanțe fiscale locale cuvenite bugetului local unde 
este înregistrat mijlocul de transport. Atestarea achitării obligațiilor bugetare se face prin „certificatul de atestare fiscală” emis de 
compartimentul de specialitate. Actele prin care se înstrăinează mijloace de transport cu încălcarea acestor prevederi sunt nule de 
drept.- 

- Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, teren și mijloace de transport 
datorat pentru întregul an de către contribuabili, P.F si P.J, până la data de 31 martie a anului respectiv, se 
acordă o bonificaţie de până la 10% prevăzută la art. 462 (2), la art.467 (2) şi la art. 472 (2) din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal , se stabileşte astfel 

 



 
 
 
 
 

      ANEXA Nr.4  la Hotărârea Consiliului Local nr.109/21.12.2022 
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2023 

 
 

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE  URBANISM, 
A AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE ȘI A ALTOR AVIZE ȘI AUTORIZAȚII 

Art. 474. - alin(1)din  Codul  fiscal: Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban,  
este egală cu suma stabilită conform tabelului următor:(1) 
  NIVELURI PROPUSE 

PRIN LG.227/2015 NIVELURILE APLICATE ÎN 
ANUL 2022 

NIVELURILE APLICABILE ÎN 
ANUL FISCAL 2023 
Indexata cu 5.1 % 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism  Taxa, în lei Taxa, în lei 
a) Până la 150 m2, inclusiv Intre 5-6 7.5 7.8 
b) Între 151 şi 250 m2, inclusiv Intre 6-7 8 8.4 
c) Între 251 şi 500 m2, inclusiv Intre 7-9 9 9.5 
d) Între 501 şi 750 m2, inclusiv Intre9-12 12 13 
e) Între 751 şi 1.000 m2, inclusiv Intre 12-14 15 16 
f) Peste 1.000 m2 14 + 0,01 lei/m2 

pentru fiecare m2 
care depăşeşte 1.000 
m2 

15.80 + 0,01 lei/m2 
pentru fiecare m2 care 

depăşeşte 1.000 m2 

16.6 + 0,01 lei/m2 pentru 
fiecare m2 care depăşeşte 

1.000 m2 

(2) TAXA pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o ZONA RURALA este egală cu 50%  
din taxa stabilită conform alin. (1). 
(3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism  este egala cu 30% din cuantumul taxei pentru  eliberarea 
certificatului sau autorizatiei initiale.  
 
 
 
 
 

 



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 judeţean 
 
Art. 474  alin (4)  
 

Niveluri 2022 
Nivelurile  propuse prin 

legea 227/2015 
Niveluri 2023 

indexate cu 5.1 % Procent  

17 lei între 0 – 15 lei 18 lei % 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru o clădire rezidenţială sau 
clădire-anexă. 
 
Art. 474 alin. (5)  

Niveluri 2022 
Nivelurile  propuse prin 

legea 227/2015 Niveluri 2023 Procent  

0,5% din valoarea autorizată 
a lucrărilor de construcţie 

0,5% din valoarea autorizată 
a lucrărilor de construcţie 

0,5% din valoarea 
autorizată a lucrărilor de 

construcţie 
0 % 

 
 
 
 
 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele 
menţionate la alin. (5). 
Art. 474 alin. (6) 
 
Taxa pentru prelungirea unei autorizatii de constructie  
Art .474 alin.(8) 
 
 
 
 

Niveluri 2022 
Nivelurile  propuse prin 

legea 227/2015 
Niveluri 2023 Procent  

1 % din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcţie 
inclusiv valoarea instalaţiilor 
aferente 
30% din cuantumul taxei 
pentru eliberarea 
certificatului sau a 
autorizatiei initiale. 

1 % din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcţie 

inclusiv valoarea instalaţiilor 
aferente 

30% din cuantumul taxei 
pentru eliberarea 
certificatului sau a 
autorizatiei initiale. 

 
 

1 % din valoarea 
autorizată a lucrărilor de 

construcţie inclusiv 
valoarea instalaţiilor 

aferente 
30% din cuantumul taxei 
pentru eliberarea 
certificatului sau a 
autorizatiei initiale. 

 
 

0 % 

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

Niveluri 2022 
Nivelurile  propuse prin 

legea 227/2015 Niveluri 2023 Procent  

0,1% din valoarea impozabilă 
stabilită pt. determinarea 

impozitului pe clădiri, aferentă 
părţii desfiinţată 

0,1% din valoarea impozabilă 
stabilită pt. determinarea 

impozitului pe clădiri, aferentă 
părţii desfiinţată 

  0,1% din valoarea 
impozabilă stabilită pt. 

determinarea impozitului 
pe clădiri, aferentă părţii 

desfiinţată 

0 % 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări 
 
 

Art. 474 alin. (10)  

Niveluri 2022 
Nivelurile  propuse prin 

legea 227/2015 Niveluri 2023 Procent 

10 lei pentru 
fiecare m2 afectat 

între 0 – 15 lei pentru 
fiecare m2 afectat 

11 lei pentru 
fiecare m2 afectat 0%  

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pt. lucrările de organizare de şantier 
în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de 

Niveluri 2022 Nivelurile  propuse prin 
legea 227/2015 

Niveluri 2023 Procent  



construire 
 
Art. 474 alin. (12)  

3 % din valoarea autorizată a 
lucrărilor de organizare de 

şantier 

3 % din valoarea autorizată a 
lucrărilor de organizare de 

şantier 

3 % din valoarea 
autorizată a lucrărilor de 

organizare de şantier 
0 % 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau 
rulote ori campinguri 
 
Art. 474 alin. (13)  

Niveluri 2022 
Nivelurile  propuse prin 

legea 227/2015 Niveluri 2023 Procent  

2 % din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcţie 

2 % din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcţie 

2 % din valoarea 
autorizată a lucrărilor de 

construcţie 
0 % 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, 
spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru 
amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor 
 
Art. 474 alin. (14)  

Niveluri 2022 
Nivelurile  propuse prin 

legea 227/2015 Niveluri 2 Procent  

8,5 lei pentru 
fiecare m2 de suprafaţă 
ocupată de construcţie 

între 0 – 8 lei pentru 
fiecare m2 de suprafaţă 
ocupată de construcţie  

9 lei pentru 
fiecare m2 de suprafaţă 
ocupată de construcţie 

0 % 

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

Niveluri 2022 
Nivelurile  propuse prin 

legea 227/2015 
Niveluri 2023 Procent  

15 lei pentru 
fiecare racord 

între 0 – 13 lei pentru 
fiecare racord 

16lei pentru 
fiecare racord 0 % 

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

Niveluri 2022 
Nivelurile  propuse prin 

legea 227/2015 Niveluri 2023 Procent  

9 lei între 0 – 9 lei 9 lei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
xxxxx 

 

 
 
ANEXA Nr.5   la Hotărârea Consiliului Local nr.109/21.12.2022 
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2023 
Taxa pentru eliberarea atestatului de producător/carnetului de comercializare a 
produselor din sectorul agricol  
 
 
Art. 475 alin. (2) – Compartiment Registrul Agricol 
 
 

Taxa emitere/vizare 
practicată în 2022 

Nivelurile  propuse prin 
legea 227/2015 

Taxa emitere/vizare 
aplicabilă în 2023 
Indexat cu 5.1% 

Procent  

46 lei între 0 – 80 lei 48 0 % 

Art. 475 alin. (1) – Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiilor sanitare de 
functionare privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica 

23 lei Intre 0-20 lei 24 0 % 

 
 

Art. 475 alin. (3) – Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de 
alimentaţie publică   - calculată pe fiecare punct de lucru 
-datorată de persoanele a căror activitate se incadrează în grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de 
servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive potrivit Clasificării activităţilor din economia 
naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind 
actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN 
 
OG 50/27.10.2015 

Taxa emitere/vizare 
practicată în anul 2022 

Taxa emitere/vizare 
aplicabilă în anul 2023 

Procent  

Pana la 100mp inclusiv -
500lei 
101-200mp inclusiv  -
1000lei 
201-500mp inclusiv  -
1500lei 
Peste500mp               -
2000lei 

Pana la 100mp inclusiv -
500lei 
101-200mp inclusiv  -
1000lei 
201-500mp inclusiv  -
1500lei 
Peste500mp               -
2000lei 

0 % 

           
  

Taxa speciala pentru eliberarea acordului/avizului de functionare 
,inregistrarea orarului de functionare a agentilor  economici de pe raza 
com. Moneasa, instituite in baza Regulamentului privind eliberarea 
Avizului Program si a Autorizatiei de Functionare pentru desfasurarea 
activitatilor comerciale in Com. Moneasa, conform OG. Nr. 99/2000, 
privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata. 

Societăți comerciale SRL 107 lei 112 

0% 
PFA, II, IF 85 lei 89 

Gherete și chioscuri 53 lei 56 

Taxă eliberare aviz orar de 
funcționare 

23 lei 24 

**)   Termenul de plată a taxei de viză este de 31 martie anul în curs. 



 
ANEXA Nr.6   la Hotărârea Consiliului Local nr.109/21.12.2022 
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2023  
                                                                                                                                                                

 
CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 

 

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 
 
Biroul Taxe şi Impozite Locale 
 
Art. 478 alin. (2) 

NIVELURILE  
PRACTICATE ÎN 
ANUL 2022 

Niveluri propuse prin 
legea 227/2015 

NIVELURILE  2023 
indexate cu 5.1% 

Procent  

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

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate 
economică 35 între 0 şi 32, inclusiv 37 

 

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă 
şi publicitate 26 între 0 şi 23, inclusiv 27 

 

(4)Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se plateste annual,in doua rate egale,pana la 31 martie si 30 septembrie inclusiv.Taxa datorata de pana la 50 lei se plateste integral pana la 
primul termen de plata. 
 

CAPITOLUL VII – IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE  

Manifestarea artistică sau activitatea distractivă 
NIVELURILE  PRACTICATE ÎN ANUL 2022 

lei/spectacol/an 

NIVEL  ANUL 2023 
indexate cu 5.1% 
lei/spectacol/an 

a) în cazul videotecilor 2.3 2.4 

b) în cazul discotecilor 3,4 3.6 

Manifestarea artistică sau activitatea distractivă -Art. 481  – Biroul Taxe şi Impozite 
Locale + Post Poliţie Moneasa 

NIVELURILE  APLICATE ÎN ANUL 2022 NIVELURILE  APLICABILE ÎN 
ANUL 2023 

1. spectacol de teatru, 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 

2% 2% 

2. oricare alta manifestare artistica decat cele enumerate la punctul 1 5% 5% 



   ANEXA Nr.7  la Hotărârea Consiliului Local nr.109/21.12.2022 
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2023 

                                                                                                                                                                      
TAXA PENTRU DESFACEREA CĂSĂTORIEI  PRIN DIVORȚ PE CALE ADMINISTRATIVĂ CONFORM Legii 127/2013 

 
 
 

Extras din norma juridică 

Nivelurile  practicate 
in anul 2022 

Nivelurile  propuse 
pentru anul 2023 

Indexate cu 5.1% 

 Taxa, în lei   Taxa, în lei  -%- 

 
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de ins 

tanţe, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele 
instituţii publice 

1 

Art.486 alin(4) 
Taxa pentru desfacerea căsătoriei  prin divorț pe cale administrativă 
conform legii 127/2013 
 
 

557 585 % 
 

2 
Taxa pentru ceremoniile de cununie civila in cadrul PrimarieiMoneasa 
Art.484 alin.3Cod fiscal 
HCL Nr.11/26.02.2021 

51 54  

 

Taxa pentru ceremoniile de cununie civila in afara Primariei Moneasa 
Art.484 alin3 Cod Fiscal 
HCL Nr.11/26.02.2021 

205 215  

 
 
 
 



 ANEXA Nr.8   la Hotărârea Consiliului Local nr.109/21.12.2022 
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2023 

 
                                                                                                                                              
 

CAPITOLUL  VIII – TAXE SPECIALE 

Art. 484 din Cod  Fiscal: 
 
Nr.crt
. 

Temeiurile juridice,inclusiv  H.C.Local prin 
care  s-au instituit  aceste  taxe speciale 

DENUMIREA  TAXELOR  
SPECIALE SI  DOMENIILE  
DE  ACTIVITATE  IN  CARE  
S-AU  INSTITUIT ACESTEA 

NIVELURILE  STABILITEDE 
CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE  
STABILITEDE 
CONSILIUL 
LOCAL PENTRU 
ANUL2023 

1. Art. 484 (1) din Cod  Fiscal TAXA PENTRU 
PROMOVARE 
TURISTICA 

 
0,50 lei/zi/turist 

 
1,00 lei/zi/turist 

 

 
 
 

  
- 

 

 

 

 

 

 



ANEXA Nr.9   la Hotărârea Consiliului Local nr.109/21.12.2022 
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2023  
CAPITOLUL IX 

 (Art.486alin.(1) Cod Fiscal)                     Taxe  pentru utilizarea  temporara a terenurilor publice  

NR. 
CRT. 

CATEGORIE TEREN UM ANUL 2022 Aplicabile in anul 2023 

     A)-   Chirie teren aparţinând domeniului public şi privat al  comunei ocupat de construcţii provizorii 

1 a.)Chirie pt.teren ocupat cu constructii  provizorii ,garaje si alte  
constructii asemănătoare 

Lei/mp/luna 0,2 0,2 

b.)Se  interzice  ocuparea  unor  suprafete de  teren public  mai  mari  de 24  de  metri. 

c.) Se interzice deţinerea a două sau mai multe suprafeţe de teren public.  

B).- Taxe speciale pentru eliberarea acordului privind exercitarea activității de comercializare în zone publice  

           Art. 6  alin. (2) din  Ordonanța Guvernului nr. 99/2000  

1 a.)Taxa de piaţă ,pentru  vanzari  de  bunuri  si produse  
nealimentare ,pentru  activitate  zilnica,pe  teren din domeniul 
public si privat al  comunei 

b.) Taxa de piaţă ,pentru  vanzari  de  bunuri  si produse  

 

Lei/zi/mp 

 
 

 

10 

 
 

 
 

11 
 
 



nealimentare ,pentru persoanele care au contract încheiat,pe  
teren din domeniul public si privat al  comunei 

Lei/lună/mp 32  
34 

2 Taxa de  piata pentru  comercializarea produselor  agricole de  catre  
detinatorii de  certificate  de producator sau  de  catre  persoane  
juridice  autorizate 

Lei/ zi/mp 3 3 

Se  interzice amplasarea de  chioscuri  persoanleor   care  nu  detin  autorizatii de  funcionare  , si  care   vor  fi afisate la  locul  
desfasurarii  activitatii  comerciale. 

3 Taxe teren domeniu public ocupat de chioşcuri ,tonete si ,tarabe 
pentru  comert  ambulant,in peroada   1 mai-30  septembrie . 

 

Lei/zi/mp 

 

10 

 

11 

 

4 

 

Taxe pentru  desfacerea de produse ce  fac obiectul comertului  
stradal ambulant la festivaluri si  evenimente  cultarale si  sportive: 

a.)- in zona  desfasurarii actiunilor  cultural:                                        
(dar nu mai puţin de 50 lei/zi) 

b.)-in apropiere: 

 

 

Lei/pe 
zi/mp 

 

 

  16 

 
 
 
 

17 

Locurile de  amplasare  se  vor artibui avandu-se  in  vedere protejarea  spatiilor  verzi. 

     
 



5 Chirie teren aferent chioscurilor si teraselor agentilor economici in 
vederea  desfasurarii de  activitati  comerciale si  de  alimentatie  
publica  : 

a.)-in  statiune(Zona A1): 

b.)-in zona A2: 

c.)-zona B(de  la  Sc. Gen.Moneasa in jos): 

 

euro/an/mp 

 

2,5 

1,5 

1 

 

                2,5 

1,5 

1 

           Se  interzice  desfacerea  produselor in afara  perimetrului  inchiriat  al  chioscului 

C.)-  Taxe teren aparţinând domeniului public şi privat al  comunei destinat altor utilizari: 

1 Taxa teren pentru folosirea locurilor publice în scopul: 

-amplasare corturi : mari > 2 pers: 

                                mici < 2 pers: 

Lei/mp/zi  

5 

2 

                  

                  5 

2 

2 Închiriere teren sport –stadion 

                          -pentru  nocturna 

Lei/ora 32 

53 

34 

56 

 
 
 
 
 
 



Nr. crt. Taxă recuperare contravaloare plăcuțe de 
înmatriculare   

2022 2023 

1 TRACTOARE 75 LEI 100 LEI 

2 MOPEDE 53 LEI 80 LEI 

3 VEHICULE CU TRACȚIUNE ANIMALĂ 32 LEI 50LEI 

 
 
 
Nr. crt. ALTE TAXE LOCALE   

2022 
 

PROPUSE  pentru an 2023 

1 Taxa eliberare certificat fiscal 
*Se acorda scutire persoanelor defavorizate 

- 20 Lei 
 

2 Taxa eliberare certificat de urbanism 
*Se acorda scutire persoanelor defavorizate 

- 20 Lei 
 

3 Taxa foto copii xerox  format A4 
Taxa foto copii xerox  format A3 

- 0 ,50 LEI/ coala 
1,0 Lei/coala 

4. Taxa adeverinta buletin 
*Se acorda scutire persoanelor defavorizate 

- 20Lei 



Nr. crt. ALTE TAXE LOCALE  
 Utilaje aflate in patrimoniul comunei 

 
PROPUS  
An 2023 
 Lei/ora 

CONSUM MEDIU 
PROPUS 2023 
LITRI/100 Km 

CONSUM 
MEDIU PROPUS 

2023 
LITRI/ORA 

 
1  INCHIRIERE BULDOEXCAVATOR MST 642Plus 

Nr. inmatriculare: Moneasa 24 
150 lei/ora 8 L 9L 

2 INCHIRIERE AUTOUTILITARA IVECO 
Nr. inmatriculare: AR01PCM 

100 Lei/ora 15 L - 

 
   
 
 
 
 
 
Nr. 
crt. 
 
 
 

 
TAXA DE SALUBRIZARE 
 
 

 
 

PROPUS PENTRU 
ANUL 2023 

 
Lei/pers./luna 

 
 

APROBAT AN 2023 

 
1. 

 
PERSOANE FIZICE 
 

 
9 lei 

 
9 lei/pers./luna 

 
2. 

 
AGENTI ECONOMICI-  TAXA COLECTARE DESEURI 
 
                               -TAXA DEPOZITARE DESEURI 
 

 
310 Lei/tona 

 
363 Lei /tona 

 
310 lei/tona 

 
363 lei/tona 

 
 
 
 
 



 

ANEXA Nr.10   la Hotărârea Consiliului Local nr.109/21.12.2022 
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2023 
 

CAPITOLUL  XI – SANCȚIUNI 
LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

Art. 493 
(3) Contravenția prevăzută la alin. (2) Ê 

LIMITELE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

Indexat cu 5.1 % 
- lei - - lei - 

Ä lit. a) se sancționează cu amendă 79 83 

Ä lit. b) se sancționează cu amendă 315 331 

(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și 
gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie 
contravenție și se sancționează cu amendă. 

366 385 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%. Ø Ø Ø 
Ø Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă 316 332 
Ø Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancționează cu amendă 1260 1324 
Ø Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și 
gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie 
contravenție și se sancționează cu amendă 

1468 1543 
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