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ROMÂNIA                                                                                     ANEXA 
JUDEŢUL  SATU MARE                                            LA HOTĂRÂREA NR. 151/2022                      
ORAŞUL TĂŞNAD  
CONSILIUL LOCAL 

 
T A B L O U L 

 

cuprinzând  valorile  impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxele asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile, în anul 2023  
în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare  

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

 
CAPITOLUL  I –  CONSIDERAȚII GENERALE (art. 453) 

 
 
a) activitate economică – orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii şi lucrări pe o piaţă; 
b) clădire – orice construcţie situată deasupra solului şi/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinţa sa, şi care are una sau 
mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalaţii, echipamente şi altele asemenea, iar 
elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereţii şi acoperişul, indiferent de materialele din care sunt construite; 
c) clădire-anexă – clădiri situate în afara clădirii de locuit, precum: bucătării, grajduri, pivniţe, cămări, pătule, magazii, depozite, garaje şi altele 
asemenea; 
d) clădire nerezidenţială – orice clădire care nu este rezidenţială; 
e) clădire rezidenţială – 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; 
f) nomenclatură stradală – lista care conţine denumirile tuturor străzilor dintr-o unitate administrativ-teritorială, numerele de identificare a imobilelor 
pe fiecare stradă în parte, precum şi titularul dreptului de proprietate al fiecărui imobil; nomenclatura stradală se organizează pe fiecare localitate 
rurală şi urbană şi reprezintă evidenţa primară unitară care serveşte la atribuirea adresei domiciliului/reşedinţei persoanei fizice, a sediului persoanei 
juridice, precum şi a fiecărui imobil, teren şi/sau clădire; 
g) rangul unei localităţi – rangul atribuit unei localităţi conform legii; 
zone din cadrul localităţii – zone stabilite de consiliul local, în funcţie de poziţia terenului faţă de centrul localităţii, de reţelele edilitare, precum şi 
de alte elemente specifice fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, conform documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, registrelor 
agricole, evidenţelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau altor evidenţe agricole sau cadastrale care pot afecta valoarea terenului. 
 
 
 
 

CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI (art. 455-462) 
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     Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru acea clădire, exceptând cazul în care codul 
fiscal  si hotararea de stabilire a impozitelor locale nu preved altfel. 
      Impozitul/taxa pe clădiri se calculeaza diferit in functie de scopul in care e utilizata acea clădire, fiind definite două categorii, astfel: 
          -  clădire rezidenţială - 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; 
          -  clădire nerezidenţială - orice clădire care nu este rezidenţială; 
 
     Impozitul/taxa pe clădirile rezidențiale ( art. 457) 
     Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă aferente, impozitul/taxa pe clădiri, aflate în proprietatea persoanelor fizice, se calculează prin aplicarea 
unei cote de  0,3% asupra valorii clădirii. 
      Valoarea clădirii se determină prin însumarea valorii clădirii, a clădirilor anexă, după caz, și a valorii suprafețelor de teren acoperite de aceste 
clădiri, cuprinse în Studiul de piață referitor la valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România, administrate de Uniunea Națională a Notarilor 
Publici din România. 
      În situația în care valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România, din studiile de piață administrate de Uniunea Națională a Notarilor 
Publici din România sunt mai mici decât valorile impozabile determinate conform art. 457 din Codul fiscal, în vigoare la data 31 decembrie 2022, 
impozitul pe clădiri de calculează prin aplicarea cotei de 0,3% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457, din Codul fiscal. 
      Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se 
determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4. 
 
      Impozitul/taxa pe clădirile nerezidențiale (art. 458) 
     Pentru clădirile nerezidenţiale şi clădirile-anexă aferente, impozitul/taxa pe clădiri,aflate în proprietatea persoanelor fizice  se calculează prin 
aplicarea unei cote de 0,6% asupra valorii clădirii.  
     Pentru clădirile utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii 
clădirii. 
     În cazul în care proprietarul clădirii nu depune raportul de evaluare la organul fiscal competent până la primul termen de plată a impozitului, 
impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform prevederilor art. 457, cu condiţia ca proprietarul 
clădirii să fi fost notificat de către organul fiscal competent despre posibilitatea depunerii raportului de evaluare. Notificarea se comunică proprietarului 
clădirii prin publicarea acesteia în spaţiul privat virtual sau prin poştă, în cazul contribuabililor care nu sunt înrolaţi în spaţiul privat virtual. Termenul 
până la care trebuie comunicată notificarea este 31 octombrie a anului curent pentru impozitul datorat începând cu anul următor.  
 
      Pentru clădirile care au în componență atât spații cu destinație rezidențială cât și spații cu destinație nerezidențială, impozitul/taxa pe clădiri se 
determină în funcție de destinația suprafețelor cu o pondere mai mare (peste 50%) și se calculează prin aplicarea cotei corespunzătoare destinației 
majoritare, asupra valorii întregii clădirii. 
     Organul fiscal local va efectua reîncadrarea clădirilor mixte, precum și calculul valorii impozabile a clădirilor în baza informațiilor pe care le dețin și 
a situației existente la 31 decembrie a anului anterior celui de referință. 
      Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în 
folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, 
locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. 
 
 
         Impozitul /taxa pe clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice 
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     Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei 
cote de 0,3% asupra valorii impozabile a clădirii. 
     Impozitul /taxa pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice 
      Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei 
cote de 1,3% asupra valorii impozabile a clădirii. 
     În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri 
este de 5%, cu condiţia ca proprietarul clădirii să fi fost notificat de către organul fiscal competent despre posibilitatea depunerii raportului de evaluare. 
Notificarea se comunică proprietarului clădirii prin publicarea acesteia în spaţiul privat virtual sau prin poştă, în cazul contribuabililor care nu sunt 
înrolaţi în spaţiul privat virtual. Termenul până la care trebuie comunicată notificarea este 31 octombrie a anului curent pentru impozitul datorat 
începând cu anul următor.  
     Pentru clădirile utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii 
clădirii. 

 
TABEL CENTRALIZATOR CU VALORILE DE PIAȚĂ LA APARTAMENTE (lei mp Su) 

Amplasare Apartament cu 1 
cameră Uscătorii Apartament cu 2 camere Apartament cu 3 

camere 
Apartament cu 

4-5 camere Garaje 

Cartier Nicolae Iorga 2.100 1.100 2.100 2.000 2.000 480 
Carier Zorilor 1.850 880 1.920 2.050 2.000 330 
Cartier Victoriei 1.560 750 1.600 1.700 1.850 330 

 
TABEL CENTRALIZATOR CU VALORILE DE PIAȚĂ LA CASE (lei mp Scd) 

Amplasare Casă din lemn, 
paiantă, 

chirpici(lei/mp) 

Casă din 
cărămidă 2-3 

camere(lei/mp) 

Casă din 
cărămidă 4-5 

camere(lei/mp) 

Vile(Case parter sau cu 
mai multe nivele cu 

suprafețe mai mari de 
220mp(lei/mp) 

Teren aferent 
casei(lei/mp) 

Teren 
intravilan (loc 

de casă) 
(lei/mp) 

Anexe și 
garaje 

(lei/mp) 

Zona I 530 920 880 980 35 35 250 
Zona II 460 800 840 920 28 28 180 
Zona III 440 770 825 900 23 23 180 

 
TABEL CENTRALIZATOR CU VALORILE DE PIAȚĂ LA SATELE APARȚINĂTOARE 

Sate 
aparținătoare 

Teren aferent 
casei(lei/mp) 

Case voioage, lemn, 
paiantă(lei/mp( 

Case din cărămidă-P 
(lei/mp) 

Vile-case cu suprafețe mai 
mari de 200mp(lei/mp) 

Anexe și 
garaje(lei/mp) 

Blaja 13 350 600 690 180 
Cig 13 350 600 690 180 

Sărăuad 13 350 600 690 180 
Rațiu 13 350 600 690 180 

Valea Morii 13 350 600 690 180 
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CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN 

        Orice persoană care are în proprietate un teren situat în România datorează pentru acesta un impozit anual, exceptând cazul în care codul fiscal si 
hotararea de stabilire a impozitelor locale nu prevede altfel. 
        Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în 
folosinţă, după caz, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de 
folosinţă, în condiţii similare impozitului pe teren. 
        Taxa pe teren se plăteşte proporţional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesionare, închiriere, administrare ori folosinţă. Pe 
perioada în care pentru un teren se plăteşte taxa pe teren, nu se datorează impozitul pe teren. 
        În cazul terenului care este deţinut în comun de două sau mai multe persoane, fiecare proprietar datorează impozit pentru partea din teren aflată 
în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală 
din impozitul pentru terenul respectiv. 
        Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului neocupat de clădiri, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi  
categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local. 
         În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se 
stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului neocupat de clădiri, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel: 
 
 
 
 

Zona în cadrul localității 
 

VALORILE  EXISTENTE ÎN ANUL 2022 VALORILE  APLICABILE ÎN ANUL 2023 
Nivelurile impozitului/taxei Nivelurile impozitului/taxei 

Rang III Rang III 
A 7394,32 7771,43 
B 5023,62 5279,82 
C 2427,14 2550,92 
D 1399,83 1471,22 

Sate-A 812,80 854,25 
 Sate-B 620,88 652,54 

  
 
       În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa 
pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului neocupat de clădiri, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel: 

 
 

 
 
Nr.                         Zona VALORILE  EXISTENTE ÎN ANUL 2022 VALORILE APLICABILE ÎN ANUL 2023 
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crt.  
Categoria  
de  folosință 

A B C D A B C D 

1 Teren arabil 31,60 23,70 21,43 16,92 33,21 24,90 22,52 17,78 
2 Pășune 23,70 21,43 16,92 14,66 24,90 22,52 17,78 15,40 
3 Fâneață 23,70 21,43 16,92 14,66 24,90 22,52 17,78 15,40 
4 Vie 51,92 39,50 31,60 21,43 54,57 41,51 33,21 22,52 
5 Livadă 59,82 51.92 39,50 31,60 62,87 54,57 41,51 33,21 
6 Pădure sau alt teren 

cu vegetație forestieră 31,60 23,70 21,43 16,92 33,21 24,90 22,52 17,78 

7 Teren cu ape 16,92 14,66 9,02 0 17,78 15,41 9,48 0 
8 Drumuri și căi ferate 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 Neproductiv 0 0 0 0 0 0 0 0 

    
       Nivelurile din tabelul anterior s-au obținut prin aplicarea coeficientului de corecție 3, corespunzător localității de rang III. 
       În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de 
terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor legate de terenul în intravilan, numai dacă îndeplinesc, cumulativ, 
următoarele condiții: 

-  Au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură, 
- Au înregistrate în evidența contabilă, pentru anul respectiv, venituri și cheltuieli din desfășurarea obiectului de activitate prevăzut mai sus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului neocupat exprimată în hectare, cu suma 
corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător                                                                                                                                                                  
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Categoria de folosință 

VALORILE  EXISTENTE ÎN ANUL 
2022 

VALORILE  APLICABILE ÎN ANUL 
2023 

1 Teren cu construcții 30,47 32,02 
2 Teren arabil 51,92 54,57 
3 Pășune 26,65 28,00 
4 Fâneață 26,65 28,00 
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 57,56 60,50 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0 
6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 57,56 60,50 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 0 
7 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1 14,66 15,40 

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție 0 0 
8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 3,38 3,55 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 32,73 34,40 
9 Drumuri și căi ferate 0 0 
10 Teren neproductiv 0 0 
 
 

CAPITOLUL IV  -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT (art. 468-472) 
       
        Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru 
mijlocul de transport, cu excepţia cazurilor în care în codul fiscal prevede altfel. 
        Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este înmatriculat sau înregistrat în România. 
        Impozitul pe mijloacele de transport se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ teritoriale unde persoana îşi are domiciliul, sediul sau punctul 
de lucru, după caz. 
        În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de 
transport se datorează de locatar. 
        În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%, conform hotărârii consiliului local. 
        În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective. 
        Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport. 
        În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a 
acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 
 
 
 
 
Nr. 
crt. Mijloace de transport cu tracțiune mecanică VALORILE  EXISTENTE ÎN ANUL 2022 VALORILE APLICABILE ANUL 2023 

Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta 
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I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta) 

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea 
cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv 9 9,46 

2 Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 
1.600 cm3 10,15 10,67 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 
inclusiv 20,30 21,34 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 
inclusiv 81,27 85,41 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3 
inclusiv 162,56 170,85 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 327,37 344,07 
7 Autobuze, autocare, microbuze 27,09 28,47 
8 Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată 

de până la 12 tone, inclusiv 33,86 35,59 
9 Tractoare înmatriculate 20,30 21,34 

 
II. Vehicule înregistrate 

 VALORILE  EXISTENTE ÎN ANUL 2022 VALORILE  APLICABILE ÎN ANUL 2023 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică - lei/200 cm3 -* - lei/200 cm3 -* 
1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3                      2,25                     2,36 
1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 4,50                             4,73 
2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidențiată 67,72 71,17 

 * grupa de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta 
 

 
Art. 470 alin. (5)       
 

 
Numărul de axe și greutatea brută încărcată 

maximă admisă  

VALORILE  EXISTENTE ÎN ANUL 2022 VALORILE  APLICABILE ÎN ANUL 2023 
Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru axele 

motoare 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de suspensie pentru 
axele motoare 

I două axe 
 1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 160,30 0 168,48 
 2 Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 160,30 445,91 168,48 468,65 
 3 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 445,91 626,55 468,65 658,62 
 4 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 626,55 1419,03 658,62 1491,40 
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 5 Masa de cel puțin 18 tone 626,55 1419,03 658,62 1491,40 
II 3 axe 
 1 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 160,30 279,97 168,48 294,25 
 2 Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 279,97 574,61 294,25 603,92 
 3 Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 574,61 746,21 603,92 784,27 
 4 Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 746,21 1150,35 784,27 1209,02 
 5 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1150,35 1786,92 1209,02 1878,05 
 6 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1150,35 1786,92 1209,02 1878,05 
 7 Masa de cel puțin 26 tone 1150,35 1786,92 1209,02 1878,05 
III 4 axe 
 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 746,21 756,36 784,27 794,93 
 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 756,36 1180,84 794,93 1241,06 
 3 Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1180,84 1875,12 1241,06 1970,75 
 4 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1875,12 2781,62 1970,75 2923,48 
 5 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1875,12 2781,62 1970,75 2923,48 
 6 Masa de cel puțin 32 tone 1875,12 2781,62 1970,75 2923,48 

 
Art. 470 alin. (6)       

Numărul de axe și greutatea brută încărcată 
maximă admisă 

VALORILE  EXISTENTE ÎN ANUL 2022 VALORILE  APLICABILE ÎN ANUL 2023 
Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 

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

echivalentele recunoscute 

alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

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

echivalentele 
recunoscute, majorate 

alte sisteme de suspensie pentru 
axele motoare, majorate 

I 2 + 1 axe 
 1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0 
 2 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0 
 3 Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 72,25 0 75,93 
 4 Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 72,25 165,95 75,93 174,41 
 5 Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 165,95 388,35 174,41 408,15 
 6 Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 388,35 502,36 408,15 527,98 
 7 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 502,36 906,51 527,98 952,74 
 8 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 906,51 1589,50 952,74 1670,56 
 9 Masa de cel puțin 28 tone 906,51 1589,50 952,74 1670,56 
II 2 + 2 axe 
 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 155,79 362,37 163,73 380,85 
 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 362,37 596,06 380,85 626,46 
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 3 Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 596,06 874,91 626,46 919,53 
 4 Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 874,91 1056,65 919,53 1110,54 
 5 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1056,65 1735,13 1110,54 1823,62 
 6 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1735,13 2407,95 1823,62 2530,76 
 7 Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2407,95 3677,04 2530,76 3864,57 
 8 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2407,95 3677,04 2530,76 3864,57 
 9 Masa de cel puțin 38 tone 2407,95 3677,04 2530,76 3864,57 
III 2 + 3 axe 
 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1916,88 2626,56 2014,64 2760,51 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2626,56 3624,91 2760,51 3809,78 
 3 Masa de cel puțin 40 tone 2626,56 3624,91 2760,51 3809,78 
IV 3 + 2 axe 
 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1693,35 2351,50 1779,71 2471,43 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1693,35 2351,50 1779,71 2471,43 
 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3252,38 4811,40 3418,25 5056,78 
 4 Masa de cel puțin 44 tone 3252,38 4811,40 3418,25 5056,78 
V 3 + 3 axe 
 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 962,95 1165,04 1012,06 1224,46 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1165,04 1740,76 1224,46 1829,54 
 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1740,76 2770,32 1829,54 2911,61 
 4 Masa de cel puțin 44 tone 1740,76 2770,32 1829,54 2911,61 

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

 
Masa totală maximă autorizată 

VALORILE  EXISTENTE ÎN ANUL 2022 VALORILE  APLICABILE ÎN ANUL 2023 
Impozit - lei - Impozit - lei - 

a. Până la 1 tonă, inclusiv    10,15 10,67 
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 38,37 40,33 
c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone  58,69 61,68 
d. Peste 5 tone 72,24 75,92 
Art. 470 alin. (8)                                                              Mijloace de transport pe apă 
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal 23,70 24,91 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 63,22 66,45 
3. Bărci cu motor 237,07 249,16 
4. Nave de sport și agrement 112,90 118,66 
5. Scutere de apă 237,07 249,16 
6. Remorchere și împingătoare: X X 
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a) până la 500 CP, inclusiv 631,06 663,24 
b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv 1026,16 1078,50 
c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv 1578,20 1658,69 
d) peste 4000 CP 2525,36 2654,15 
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta 205,45 215,93 
8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale: X X 
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 205,45 215,93 
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de tone, inclusiv 316,09 332,21 
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 552,04 580,19 

 
 

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

Art. 474 alin. (1)    
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban    VALORILE  EXISTENTE ÎN ANUL 2022 VALORILE  APLICABILE ÎN ANUL 2023 

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism - lei - - lei - 
a) până la 150 m² inclusiv 5,64 5,93 
b) între 151 și 250 m² inclusiv 7,18 7,55 
c) între 251 și 500 m² inclusiv 9,23 9,70 
d) între 501 și 750 m² inclusiv 11,28 11,86 
e) între 751 și 1.000 m² inclusiv 13,33 14 
f) peste 1.000 m² 13,33 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare 

m2 care depășește 1.000 m2 
14 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care 

depășește 1.000 m2 
Art. 474 alin. (4) 
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism 14,40 15,15 
Art. 474 alin. (5) 
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire 
rezidenţială sau clădire anexă  

0,5 % din valoarea autorizată a lucrărilor 
de construcții 

0,5 % din valoarea autorizată a lucrărilor de 
construcții 

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

1 % din valoarea autorizată a lucrărilor de 
construcţii 

1 % din valoarea autorizată a lucrărilor de 
construcţii 

Art. 474 alin. (10)   
Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări 8,00 8,40 
Art. 474 alin. (14) 
Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, 
cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame 
situate pe căile și în spațiile publice 

8,00 8,40 
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Art. 474 alin. (15) 
Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și 
branșamente 

12,00 12,60 

Art. 474 alin. (16)  
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă 10,00 10,50 
Art. 475 alin. (1)  
Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare 19,50 20,50 
Art. 475 alin. (2)   
Taxa pentru eliberarea atestatului de producător  
Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din 
sectorul agricol 

22,50 
22,50 

40,00 
50,00 

Taxă pentru eliberare autorizaţie 78,00 82,00 
Taxă pentru viză anuală autorizaţie 38,00 40,00 
Taxă pentru eliberare autorizaţie transport persoane 45,00 47,00 
Viza anuală pentru transport persoane/ mijloc de transport 34,00 36,00 
Taxă parcare taxi / rent-car / mijloc de transport 213,00 224,00 
Art. 475 alin. (3) lit. a) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind 
desfășurarea unor activități pentru o suprafață de până la 500 m2, 
inclusiv 

564,00 593,00 

Art. 475 alin. (3) lit. b) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind 
desfășurarea unor activități pentru o suprafață mai mare de 500 m2 

1129,00 1187,00 

 
CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE 

Art. 477 alin. (5)  
Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate 

COTA EXISTENTA ÎN ANUL 2022 COTA APLICABILĂ ÎN ANUL 2023 
3% 3% 

Art. 478 alin. (2)  
Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate 

NIVELUL EXISTENT PENTRU ANUL 
2022 NIVELUL APLICABIL ÎN ANUL 2023 

- lei/m2 sau fracțiune de m2 - - lei/m2 sau fracțiune de m2 - 

a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică 32,00 37,00 
b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj pentru reclamă și publicitate 22,50 24,00 

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE 
Art. 481 alin. (2)  
Impozitul pe spectacole 

COTA EXISTENTA ÎN ANUL 
2022 COTA APLICABILĂ ÎN ANUL 2023 

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

 2% 2% 

b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a) 5% 5% 
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CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE 
Art. 484 Taxe speciale COTA EXISTENTA ÎN ANUL 

2022 COTA APLICABILĂ ANUL 2023 

Alin. (1) Taxă promovare turism 1% din valoarea totală a 
cazării/tarif de cazare pentru 

fiecare zi de sejur 
 

 

1% din valoarea totală a 
cazării/tarif de cazare pentru 

fiecare zi de sejur 

CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE 
 COTA EXISTENTA ÎN ANUL 

2022 
COTA APLICABILĂ ÎN 

ANUL 2023 
Art. 486 alin. (1)  Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, caselor 
memoriale, monumentelor istorice de arhitectură și arheologice și altele asemenea. 1 1 
Art. 486 alin. (2) Taxe pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obținerii de 
venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localității unde acestea sunt utilizate, precum și taxe 
pentru activitățile cu impact asupra mediului înconjurător. 

1 1 

Taxă ocupare loc public oraş 1 2 
Art. 486 alin. (4)  Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă. Taxa poate fi majorată 
prin hotărâre a consiliului local, fără ca majorarea să poată depăși 50% din această valoare*. 565 600 
Art. 486 alin. (5)  Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte 
asemenea planuri. 5 5 
Taxă eliberare copii de pe documente / pagină 1 1 
 Eliberarea certificatelor de atestare fiscală 5 5 
Taxă pentru înregistrare vehicule lente 80 80 
Taxă pentru înregistrare moped 40 40 
Taxă pentru înregistrare atelaj agricol 55 55 
Taxă eliberare carte de identitate 7 7 
Taxă furnizare date 5 10 

 
CAPITOLUL X – ALTE DISPOZIȚII COMUNE 

 COTA EXISTENTA ÎN ANUL 2022 COTA APLICABILĂ ANUL 2023 
Art. 489 alin. (4) – Teren agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv 100% 100% 
Art. 489 alin. (5) – Clădiri şi terenuri neîngrijite situate în intravilan 100% 100% 
 
 
 
 



 13 

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

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

LIMITELE  EXISTENTE ÎN ANUL 2022 LIMITELE APLICABILE ÎN ANUL 2023 
- lei - - lei - 

 lit. a) se sancționează cu amendă 70 – 279 70 – 279 
 lit. b) se sancționează cu amendă 279 – 696 279 – 696 
(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 

325 – 1.578 325 – 1.578 

 (41) Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor prevăzute 
la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data solicitării 
constituie contravenție și se sancționează cu amendă  

500 – 2.500 500 – 2.500 

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%.    
 Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă 280 – 1.116 280 – 1.116 
 Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancționează cu amendă 1.116 – 2.784 1.116 – 2.784 
 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 

1.300 – 6.312 1.300 – 6.312 

 
REDUCERILE ȘI SCUTIRILE CARE POT FI ACORDATE DE CONSILIULUI LOCAL 

1.  Art. 456 alin. (2) 
 a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale; 
    b) clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele construite 
protejate; 
    c) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 
    d) clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ; 
    e) clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; 
    f) clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din 
România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; 
    g) clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; 
    h) clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi clădirea cu destinaţie de 
locuinţă, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de 
locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului 
proprietar al acesteia; 
    i) clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul; 
    j) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
    k) clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în 
exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social; 
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    l) clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul 
ajutorului de stat; 
    m) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, 
după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
    n) clădirile unde au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
    o) clădirile deţinute de cooperaţiile de consum sau meşteşugăreşti şi de societăţile cooperative agricole, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un 
obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat; 

   p) clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară. 
    r) clădirile folosite pentru desfăşurarea de activităţi sportive, inclusiv clădirile care asigură funcţionarea bazelor sportive,    

2.  Art. 464 alin. (2) 
 a) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine 
afectaţiunea de interes public; 
    b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata 
pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; 
    c) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea 
de interes public; 
    d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 
    e) terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ; 
    f) terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ; 
    g) terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani; 
    h) terenurile aferente clădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 
341/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 
    i) terenurile, inclusiv zonele de protecţie instituite, ocupate de clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale. 
    j) terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau 
ajutor social; 
    k) terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul 
ajutorului de stat; 
    l) terenurile din extravilan situate în situri arheologice înscrise în Repertoriul Arheologic Naţional folosite pentru păşunat; 
    m) terenurile extravilane situate în arii naturale protejate supuse unor restricţii de utilizare; 
    n) terenul situat în extravilanul localităţilor, pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui în care proprietarul efectuează intabularea în cartea funciară pe cheltuială proprie; 
    o) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric şi protejate; 
    p) terenurile, situate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele protejate; 

    q) suprafeţele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării cercetărilor. 
    r) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric, în funcţie de suprafaţa afectată şi de perioada punerii monumentelor istorice la dispoziţia publicului pentru 
vizitare, precum şi instituţiilor specializate pentru cercetare. 

3.  Art. 469 alin. (2) Mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol. 
4.  Art. 476 alin. (2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor pentru: 

a) lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parţial, aceste lucrări pe cheltuială proprie; 
 b) lucrări destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările ulterioare, finanţate 
de proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice, în concordanţă cu reglementările cuprinse în documentaţiile de urbanism întocmite potrivit legii; 
 c) lucrări executate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

  d) lucrări executate în zone de regenerare urbană, delimitate în condiţiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, 
lucrări în care se desfăşoară operaţiuni de regenerare urbană coordonate de administraţia locală, în perioada derulării operaţiunilor respective. 

5.  Art. 487 alin. (1) Autorităţile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor instituite conform art. 486 următoarelor persoane fizice sau juridice: 
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    a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război; 
    b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 
    c) instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor folosite 
pentru activităţi economice; 
    d) fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter 
umanitar, social şi cultural; 

    e) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi 
de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii. 
Termenul de depunere a documentelor: 
    Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 456, 464 şi 469 se aplică, începând 
cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior şi care sunt depuse la compartimentele 
de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la data de 31 martie, inclusiv. 
 

 
PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

CONSILIER LOCAL 
VASILE MERK 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 
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