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Anexa 1  la PH 69/2022 
 
 
 

 
TABLOUL 

CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, 
PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2023 

 

I. Impozite şi taxe locale 
 

   
CAPITOLUL I - IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI    

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

Art. 457 alin. (2) 

Tipul clădirii 

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2023 
Valoarea impozabilă 

- lei/mp - 
Cu instalaţii de apă, canalizare, 

electrice şi încălzire [condiţii 
cumulative] 

Fără instalaţii de apă, canalizare, 
electricitate sau încălzire 

0 3 4 
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu 
pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din 
orice alte materiale rezultate în urma unui 
tratament termic şi/sau chimic 

1187 712 

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din 
piatră naturală, din cărămidă nearsă, din 
vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse 

356 238 
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unui tratament termic şi/sau chimic 

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 

238 207 

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, 
cărămidă nearsă , paianta, vălătuci etc.  149 88 

Pentru locuinţe situate la subsol, demisol sau 
la mansardă 

 
- valoarea reprezintă 75% din valoarea corespunzătoare fiecărei grupe de 
clădiri 

Pentru spaţiile cu altă destinaţie, situate la 
subsol, demisol sau la mansardă 

- valoarea reprezintă 50% din valoarea corespunzătoare fiecărei grupe de 
clădiri 

 
CAPITOLUL II -  IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN 

Zona din cadrul localitatii Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localitati 
-lei/ha- 

A 801 
B 641 
C 483 
D 314 

 
 

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

 Art. 465 alin. (4) 
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NR. 
CRT. 

                                      Zona 
 
Categoria de folosinţă 

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2023 
                                                                                                        

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

1. Teren arabil 34 25 23 18 
2. Păşune 25 23 18 16 
3. Fâneaţă 25 23 18 16 
4. Vie 55 42 34 23 
5. Livadă 63 55 42 34 
6. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 34 25 23 18 
7. Teren cu ape 18 16 10 0 
8. Drumuri şi căi ferate 0 0 0 0 
9. Neproductiv 0 0 0 0 

 
IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN 

Art. 465 alin. (7) 
NR. 
CRT. 

Zona 
 
Categoria de folosinţă 

NIVELURILE APLICABILE ÎN 
ANUL FISCAL 2023 

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

1. Teren cu construcţii 27 
2. Arabil 51 
3. Păşune 25 
4. Fâneaţă 25 
5. Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 58 

5.1. Vie până la intrarea pe rod X 
6. Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 58 

6.1. Livadă până la intrarea pe rod X 
7. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr.crt.7.1. 10 
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7.1. Pădure în vârstă de până la 20 ani şi pădure cu rol de protecţie X 
8. Teren cu apă altul decât cel cu amenajări piscicole 7 

8.1. Teren cu amenajări piscicole 32 
9. Drumuri şi căi ferate X 
10. Teren neproductiv X 

 
CAPITOLUL  III - TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT/IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE 

TRANSPORT 
Art. 470 alin. (2)          

Tipuri de autovehicule 

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2023 
Suma, în lei, pentru fiecare grupă de 200 cm^3 sau 

fracţiune din aceasta 

1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu 
capacitatea cilindrică de până la 1600 cmc inclusiv         9 

2. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu 
capacitatea cilindrică de peste 1600 cmc        10 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm^3 şi 
2000 cm^3 inclusiv  22 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm^3 şi 
2600 cm^3 inclusiv 85 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm^3 şi 
3000 cm^3 inclusiv 172 

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm^3 345 
7. Autobuze, autocare, microbuze 29 
8. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de 
până la 12 tone inclusiv 35 

9. Tractoare înmatriculate 22 
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Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone 
Art. 470 alin. (5)  

Numărul axelor şi masa totală 
maximă autorizată 

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2023 
Impozitul, în lei, pentru vehicule angajate exclusiv în operaţiuni de transport 

intern 
Vehicule cu sistem de suspensie 
pneumatică sau un echivalent 

recunoscut 
Vehicule cu alt sistem de 

suspensie 

I. Vehicule cu două axe x x 
1. Masa de cel puţin de 12 tone, dar 

mai mică 13 tone               0 165 

2. Masa de cel puţin de 13 tone, dar 
mai mică 14 tone                          165 455 

3. Masa de cel puţin de 14 tone, dar 
mai mică 15 tone               455 641 

4. Masa de cel puţin de 15 tone, dar 
mai mică 18 tone               641 1.454 

5. Masa de cel puţin 18 tone  641 1.454 

II. Vehicule cu trei axe x x 
1.  Masa de cel puţin de 15 tone, dar 

mai mică 17 tone               165 287 

2. . Masa de cel puţin de 17 tone, dar 
mai mică 19tone               287 590 

3. . Masa de cel puţin de 19 tone, dar 
mai mică 21 tone               590 765 

4. . Masa de cel puţin de 21 tone, dar 
mai mică 23 tone               765 1.177 

5. . Masa de cel puţin de 23 tone, dar   
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mai mică 25 tone               1.177 1.831 
6. . Masa de cel puţin de 25 tone, dar 

mai mică 26 tone        1.177 1.831 

7. Masa de cel puţin 26 tone 1.177 1.831 
III. Vehicule cu patru axe X X 
1. Masa de cel puţin de 23 tone, dar 

mai mică de 25 tone               765 775 

2. Masa de cel puţin de 25 tone, dar 
mai mică de 27 tone               775 1.210 

3. Masa de cel puţin de 27 tone, dar 
mai mică  de 29 tone               1.210 1.920 

4. Masa de cel puţin de 29 tone, dar 
mai mică de 31 tone               1.920 2.849 

5. Masa de cel puţin de 31 tone dar 
mai mică de 32 tone              1.920 2.849 

6. Masă de cel puţin 32 tone 1.920 2.849 
 
 

Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă  
cu masă totală maximă autorizată de peste 12 tone 

 Art. 470 alin. (6)  

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2023 
Impozitul, în lei, pentru vehicule angajate exclusiv în operaţiuni de 
transport intern 
Axă/axe motoare cu suspensie 
pneumatică sau un echivalent 

recunoscut 
Axă/axe motoare cu alt sistem de 

suspensie 

I. Vehicule cu 2+1 axe   
1. Masa de cel puţin de 12 tone, dar mai mică de 0 0 
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14 tone               

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

3. Masa de cel puţin de 16 tone, dar mai mică de 
18 tone               0 75 

4. Masa de cel puţin de 18 tone, dar mai mică de 
20 tone 75 170 

5. Masa de cel puţin de 20 tone, dar mai mică de 
22 tone 170 398 

6. Masa de cel puţin de 22 tone, dar mai mică de 
23 tone 398 515 

7. Masa de cel puţin de 23 tone, dar mai mică de 
25 tone 515 927 

8. Masa de cel puţin de 25 tone, dar mai mică de 
28 tone 927 1.627 

9. Masa de cel puţin 28 tone 927 1.627 
II. Vehicule cu 2+2 axe X X 
1. Masa de cel puţin de 23 tone, dar mai mică de 

25 tone               160 371 

2. Masa de cel puţin de 25 tone, dar mai mică de 
26 tone               371 611 

3. Masa de cel puţin de 26 tone, dar mai mică de 
28 tone               611 896 

4. Masa de cel puţin de 28 tone, dar mai mică de 
29 tone 896 1.083 

5. Masa de cel puţin de 29 tone, dar mai mică de 
31 tone 1.083 1.777 
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6. Masa de cel puţin de 31 tone, dar mai mică de 
33 tone 1.777 2.466 

7. Masa de cel puţin de 33 tone, dar mai mică de 
36 tone 2.466 3.744 

8. Masa de cel puţin de 36 tone, dar mai mică de 
38 tone 2.466 3.744 

9. Masa de cel puţin de 38 tone 2.466 3.744 
III. Vehicule cu 2+3 axe X X 
1. Masa de cel puţin de 36 tone, dar mai mică de 

38 tone               1.963 2.732 

2. Masa de cel puţin de 38 tone , dar mai mică de 
40 tone             2.732 3.712 

3. Masa de cel puţin 40 tone 2.732 3.712 
IV. Vehicule cu 3+2 axe X X 
1. Masa de cel puţin de 36 tone, dar mai mică de 
38 tone               1.734 2.408 

2. Masa de cel puţin de 38 tone, dar mai mică de 
40 tone               2.408 3.330 

3. Masa de cel puţin de 40 tone, dar mai mică de 
44 tone  3.330 4.927 

4. Masa de cel puţin 44 tone 3.330 4.927 
V. Vehicule cu 3+3 X X 
1. Masa de cel puţin de 36 tone, dar mai mică de 
38 tone               986 1.193 

2. Masa de cel puţin de 38 tone, dar mai mică de 
40 tone               1.193 1.783 

3. Masa de cel puţin de 40 tone, dar mai mică de 
44 tone 1.783 2.837 
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4. Masa de cel puţin 44 tone 1.783 2.837 

 
Remorci, semiremorci sau rulote 

 Art. 470 alin. (7) 

Masa totală maximă autorizată NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2023 
Impozitul, în lei 

a.Până la 1 tonă inclusiv 10 
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 40 
c. Peste 3 tonă, dar nu mai mult de 5 tone 61 
d. Peste 5 tone 77 
 

CAPITOLUL IV – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR 
Art. 474 alin. 
(1) 

Taxa pentru eliberarea  certificatului de urbanism, în 
mediu rural NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2023 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism Taxa, în lei 
a) Până la 150 mp, inclusiv 9 
b) Între 151 şi 250 mp, inclusiv 10 
c) Între 251 şi 500 mp, inclusiv    12 
d) Între 501 şi 750 mp, inclusiv 12 
e) Între 751 şi 1.000 mp, inclusiv 17 
f) Peste 1.000 mp   17+0,01lei/m2 pentru fiecare m2 care depăşeşte 1.000 

m2 
Art.474 alin.(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zona rurala egala cu 50% din taxa stabilita 

alin.(1) 
Art.474 alin.(3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egala cu 30% din cuantumul taxei pentru 

eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale. 
Art.474 alin.(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de 

catre primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judetean se stabileste de consiliul local 
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in suma de pana la 17 lei, inclusiv. 
Art.474 alin.(5) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire rezidentiala sau cladire anexa este 

egala cu 0,5 % din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii. 
Art.474 alin.(6) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de costruire pentru alte constructii decat cele mentionate la alin (5) este 

egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv valoarea instalatiilor aferente. 
Art.474 alin.(8) Taxa pentru prelungirea unei autorizatii de construire este egala cu 30% din cuantumul taxei pentru 

eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale. 
Art. 474 alin. 
(14) 

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 

10 

Art. 474 alin. 
(15) 

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 

16 

   
Art. 474 alin. 
(16) 

Taxa pentru eliberarea certificatului de 
nomenclatură stradală şi adresă 11 

Art. 475 alin. 
(1) 

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare 100 

Art. 475 alin. 
(2) 

Taxa pentru eliberarea atestatului de producător, 
respectiv pentru eliberarea carnetului de 
comercializare a produselor din sectorul agricol 

35 lei - atestat producator 
30 lei - carnet comercializare 

Art. 475 alin. 
(3) 

 Persoanele a căror activitate se încadrează 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, 

- 
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a) până la 4.000 lei, pentru o suprafaţă de până la 
500 m², inclusiv; 
 

200 

b) între 4.000 şi 8.000 lei pentru o suprafaţă mai 
mare de 500 m². 
 

500 

 
 

 
CAPITOLUL V -  TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 

Art. 478 alin. (2) 

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi 
publicitate: 

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2023 
- lei /mp sau fracţiune de mp - 

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care 
persoana derulează o activitate economică 40 

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

30 

 



 12 

CAPITOLUL VI TAXE SPECIALE 
 
Art.484, alin 1, 2, 3, Art. 485 alin.1, alin.2, lit.a din Codul 
fiscal 
TAXA DE SALUBRITATE : 
- gospodării situate la DN 75, pe Valea Galbenei pana la locul 
numit „la intersectie la Avram Ionut”, pe Vale Coblesului 
pana la locul numit „La Moara” si pe Valea Bucinis pana la 
locul numit „Pensiunea Daria” cu exceptia copiilor sub 14 ani. 
- gospodării situate in satele Arieseni, Avramesti, Bubesti, 
Cobles, Dealu Bajului, Fata Cristesei, Fata Lapusului, 
Galbena, Izlaz, Pantesti, Patrahaitesti, Poienita, Sturu, Stei 
Arieseni si Vanvucesti. 
- gospodarii situate in satele Casa de Piatra, Hodobana si 
Ravicesti. 
- unitati de cazare de pe raza Comunei Arieseni care nu au 
contract de salubritate cu SC SALUBRITATE APUSENI SRL 
asa cum reiese din anexa de pe situl MINISTERULUI 
TURISMULUI si de pe siturile de publicitate. 
- persoanele fizice care au constructii pe raza Comunei 
Arieseni si nu au domiciliul stabil in Comuna Arieseni. 
TAXA ALIMENTARE APA : 

- persoana fizica cu exceptia copiilor sub 14 ani. 
- persoana juridica care are ca obiect de activitate bar, 

restaurant, servicii de cazare. 
- persoana juridica carea are ca obiect de activitate 

magazine de orice categorie. 
TAXA INCHIRIERE CAMIN CULTURAL : 

- organizare evenimente 2 zile. 
- organizare evenimente 1 zi. 

 
 
 
 
2,5 lei/luna/persoana 
 
 
 
 
1,00 leu/luna/persoana 
 
 
0,50 lei/luna/persoana 
 
 
 
 
3 lei/locul de cazare/luna 
 
 
100 lei/an/constructie 
 
5 lei/luna 
400 lei/an 
 
150lei/an 
800 lei 
500 lei 
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- diverse activitati. 200 lei 
 
Art.486                                     CAPITOLUL VII – ALTE TAXE LOCALE 
 
Alin.(2) Comert stradal din orice tip de vehicule, tonete, 
chioșcuri 

10 lei/zi 

Alin.(4) Taxă procedură divorț 750 lei 
Taxă eliberare copii de pe inscrisurile primăriei conform 
Legii nr.544/2001 

1 lei/pag. 

Taxă eliberare copii de pe alte inscrisuri primărie A4 1 lei /pag. 
Taxă eliberare copii de pe alte inscrisuri primărie A3 2 lei/pag. 
Contravaloare certificat de inregistrare auto lente 40 lei 
Contravaloare placuta de inregistrare auto lente 45 lei 
Contravaloare placute pentru carute 50 lei 
Vehicule inregistrate cu capacitatea cilindrica <4.800 cm3 6 lei/200 cm3 
Vehicule inregistrate cu capacitatea cilindrica >4.800 cm3 8 lei/200 cm3 
Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata 60 lei/an 
 
 
 
 
 
 
 
. 

CAPITOLUL VIII - SANCŢIUNI 
LIMITE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

Art.493 alin (3) NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2023 
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Contravenţia prevăzută la alin. (3) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 79 de lei la 315 de lei, iar cele de 
la lit. b) - d) cu amendă de la  315 de lei la 785 de lei. 

Art.493 alin (4) 
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a 
abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă 
de la 366 de lei la 1.782 de lei 

 
LIMITE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 

 NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2023 

Art.493 alin (5) 

(5) În cazul peroanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se 
majorează cu 300%, respectiv : 
 
Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 366 de lei la 1.782 lei, iar cea de 
la lit. b)- d) cu amendă de la 1.260 lei la 3.142 de lei. 
 
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a 
abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă 
de la 1.497 de lei la 7.122 de lei 
 

 
 

 
         

Primar,                                                                               pt. secretar general comună          întocmit,  
   

PANTEA GHEORGHE                BELEI IONEL-VIOREL              ȘTEFĂNUȚ DANIEL 
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