
 
CONSILIUL LOCAL POIENARII DE MUSCEL                            
JUDEŢUL ARGEŞ                                                                                    

 

 

 

 
 

HOTĂRÂREA NR.85 /20.12.2022 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023 

 
 
  Consiliul Local Poienarii de Muscel întrunit în şedinţă ordinară ; 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 5736/07.12.2022  al  primarului comunei și raportul nr. 
5737/07.12.2022  întocmit de către  compartimentul contabilitate-taxe și impozite ,prin care solicită iniţierea 
unui proiect de hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale  pe anul 2023 ; 
     Luând în considerare prevederile  art.9 ,pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997 ; 
     Având în vedere prevederile: 
    -art.129,alin.4 ,lit.c din din O.U.G. nr. 57/2019 privind  Codul administrativ 
    -Legea nr.273/2006  privind finanţele publice locale 
    - rata inflației pe anul 2020 de 2,6 % comunicată de Ministerul Finanțelor Publice   
     - avizul favorabil al comisiei de specialitate 
 Luând  în considerare reglementările Codului Fiscal ( Legea nr.227/2015 cu modificările şi 
completările ulterioare )  

În  baza  art.139  ,alin.3,lit.c  din O.U.G. nr. 57/2019 privind  Codul administrativ : 
 

 
 
 

 
HOTĂRĂȘTE 

 
 
 
              Art. 1  Se aprobă    impozitele și taxele locale pentru anul 2023 ,indexate cu rata inflației pe 
anul 2020  de 5,1 %  conform Anexei nr.1 . 
  Art.2 Bonificaţia prevăzută la art.462 ,alin.2 ,art.467 alin.2 ,art.472 alin.2 din Legea 
nr.277/2015 privind Codul fiscal pentru plata cu anticipaţie a impozitelor şi taxelor locale până la 31 martie 
2023 de către contribuabili se stabileşte după cum urmează : 

- 10 % în cazul impozitului pe clădiri 
- 10 % în cazul impozitului pe teren 
- 10 % în cazul impozitului pe mijlocul de transport 
Art.3   Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de 

construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe teren, pentru anul 2023 se aplică  
delimitarea zonelor aprobată prin H.C.L. nr.47/2015 conform Anexelor nr.2 și nr.3 . 
      Art.4 (1)Taxa pentru serviciul de salubrizare  pentru persoanele fizice  se aplică în baza 
Declarației de impunere  conform Anexei nr.4 . 

  (2 ) Taxa pentru serviciul de salubrizare  pentru persoanele juridice ( agenți 
economici/instituții ) care își desfășoară activitatea pe raza localității  și nu au încheiat contract de salubrizare 
cu operatorul autorizat  de colectare a deșeurilor  FINANCIAR URBAN se aplică în baza Declarației de 
impunere  conform Anexei nr.5 . 



 
 
 
 

  Art.5 Impozitele şi taxele locale din anexa nr.1 îşi au aplicabilitatea pentru anul 2023. 
  Art.6 Anexele nr.1,nr.2 ,nr.3 ,nr.4 și nr. 5   fac  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art.7 Începând cu data de 1 ianuarie 2022  îşi încetează aplicabilitatea H.C.L. nr. 
68/21.12.2021. 

Art.8. Cu aducere la îndeplinirea prezentei hotărâri se împuternicește   compartimentul 
contabilitate-taxe și impozite . 

Art.9 Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la cunoştinţă publică 
comunicată  primarului  şi Instituţiei Prefectului judeţului Argeş pentru control legalitate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Dată astăzi  : 20.12.2022 

  
 
 
 
 
  Preşedinte de şedinţă                Contrasemnează 
  Minciunescu Ramona Ionela                                                 Secretar general 
                Boboc Remus Eduard 
 
 
 
 
 
 Nr.consilieri prezenţi : 12 
 Nr. Voturi  -   pentru  : 12 

- împotrivă : 0 
- abțineri:0 
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Anexa nr.1 
                                                      la H.C.L. nr. 85/20.12.2022 
 

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALEIMPOZITE ŞI TAXE LOCALEIMPOZITE ŞI TAXE LOCALEIMPOZITE ŞI TAXE LOCALE    
                 - 2023- 
 
1.Impozitul pe clădiri1.Impozitul pe clădiri1.Impozitul pe clădiri1.Impozitul pe clădiri    
  A. Impozitul pe clădiriA. Impozitul pe clădiriA. Impozitul pe clădiriA. Impozitul pe clădirile rezidenle rezidenle rezidenle rezidențiale și clădirile-anexă aflate în proprietatea         
persoanelor fizicepersoanelor fizicepersoanelor fizicepersoanelor fizice se calculează prin aplicarea unei cote de 0,08 % asupra valorii impozabile la 
clădiri. 
 

Tipul clădirii Valoarea impozabilă 
-lei/mp- 

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 

712 

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 

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 

207 

D.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 

88 

E. În cazul contribuabilului care deţine la 
aceeaşi adresă încăperi amplasate la 
subsol, 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     

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     

    
    (1)  Valoarea impozabilă a clădirilor se determină prin înmulţirea suprafeţei construite 
desfăşurate a acesteia ,exprimată în metri pătraţi cu valoarea impozabilă corespunzătoare 
tabelului de sus , în funcţie de rangul localităţii şi zona în cadrul rangului,prin aplicarea unui 
coeficient de corecţie,astfel: 
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RANG IV       ZONA A-coeficient corecţie.....1,10 
 ZONA B-coeficient corecţie.....1,05 

                              ZONA C-coeficient corecţie......1,00 
  ZONA D –coeficient corecţie....0,95 

 
 

                           RANG  V       ZONA A-coeficient corecţie.....1,05 
                                     ZONA B-coeficient corecţie.....1,00 

                   ZONA C-coeficient corecţie......0,95 
                                                   ZONA D –coeficient corecţie....0,90  
. 
 
    (2) Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederolor de mai sus se 
reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează: 
    a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a 
anului fiscal de referinţă; 
    b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, 
la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă; 
    c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la 
data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă. 
    (3) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere 
fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost 
efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă 
care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru 
asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de 
reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte 
lucrări de intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a 
celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, 
creşterea performanţei energetice şi a calităţii arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii. 
Anul terminării se actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare 
majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea acesteia la data începerii 
executării lucrărilor. 
 
BBBB. Impozitul pe clădiri. Impozitul pe clădiri. Impozitul pe clădiri. Impozitul pe clădirile nerezidenle nerezidenle nerezidenle nerezidențiale  aflate în proprietatea         persoanelor fizicepersoanelor fizicepersoanelor fizicepersoanelor fizice se calculează 
astfel : 
 
    (1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor 
fizice, impozitul pe clădiri se stabilește  cota de  0,2 % 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. 
    (2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor 
fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri 
se  stabilește  cota de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 
    (3) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform 
prevederilor alin. (1), impozitul se stabilește  cota de 2% asupra valorii 
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impozabile determinate conform art. 457 din Codul fiscal 
 
 
 
CCCC. Impozitul pe clădiri. Impozitul pe clădiri. Impozitul pe clădiri. Impozitul pe clădirile  cu destinale  cu destinale  cu destinale  cu destinație mixtă aflate în proprietatea         persoanelor fizicepersoanelor fizicepersoanelor fizicepersoanelor fizice se 
calculează astfel : 
 
    (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 din Codul fiscal 
cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform 
art. 458 din Codul fiscal 
    (2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal 
la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează 
conform art. 457 din Codul fiscal 
    (3) Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop 
nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli: 
    a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal 
la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează 
conform art. 457 din Codul fiscal 
    b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal 
la care se desfăşoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile 
sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, 
impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor art. 458 din Codul 
fiscal 
 
DDDD.Impozitul .Impozitul .Impozitul .Impozitul / taxa / taxa / taxa / taxa pe clădiripe clădiripe clădiripe clădirile  dele  dele  dele  deținute de persoanele persoanele persoanele persoanele     juridicejuridicejuridicejuridice se calculează astfel : 
 

    (1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de 
persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se stabilește  cota de  0,08% 
asupra valorii impozabile a clădirii. 
    (2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de 
persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se stabilește  cota de  0,2%   
asupra valorii impozabile a clădirii. 
    (3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de 
persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, 
impozitul/taxa pe clădiri se stabilește  cota de 0,4% asupra valorii impozabile 
a clădirii. 
    (4) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea 
persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat 
pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform alin. (1), cu impozitul 
calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform alin. (2) sau 
(3). 
    (5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a 
clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 
decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi 
poate fi: 
    a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal; 
    b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator 
autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în 
vigoare la data evaluării; 
    c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, 
construite în cursul anului fiscal anterior; 
    d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul 
de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior; 
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    e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing 
financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un 
evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor 
aflate în vigoare la data evaluării; 
    f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea 
înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată 
concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de 
folosinţă, după caz. 
    (6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza 
unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în 
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data 
evaluării. 
    (7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin 
persoanelor faţă de care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a 
procedurii falimentului. 
    (8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea 
impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota 
impozitului/taxei pe clădiri este 5%. 
    (9) În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe 
clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de 
referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită conform alin. (1) sau (2), 
după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii. 
     
 
E. E. E. E. PlatPlatPlatPlata impozitului/taxeia impozitului/taxeia impozitului/taxeia impozitului/taxei 
    (1) Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la 
datele de 31 martie 2022 şi 30 septembrie 2022, inclusiv. 
    (2) Impozitul pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către 
contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul 
termen de plată. 
    5) Taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare 
fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite 
dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. 
 
 
2.Taxa pe clădiri2.Taxa pe clădiri2.Taxa pe clădiri2.Taxa pe clădiri    

(1) 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. 
   (2) Taxa pe clădiri se stabileşte proporţional cu perioada pentru care este 
constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. 
   (3) Pe perioada în care pentru o clădire se plăteşte taxa pe clădiri, nu se 
datorează impozitul pe clădiri. 
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3.3.3.3.ImImImImpozitul pe terenuripozitul pe terenuripozitul pe terenuripozitul pe terenuri    
  Impozitul pe teren  în intravilanul localităţii se calculează anual în sumă fixă pe 
mp.  de teren   pe ranguri de localităţii ,zone şi categorii de folosinţă 
  
 A/A/A/A/Terenuri intravilane Terenuri intravilane Terenuri intravilane Terenuri intravilane ----    terenuri cu constructerenuri cu constructerenuri cu constructerenuri cu construcţiiţiiţiiţii            ::::    
    
 RANG IV    Zonele     A=  843  lei /ha 
                            B=  674 lei /ha 
                  C=  507 lei /ha 
                  D=  330 lei /ha 
   
 RANG  V   Zonele     A= 674 lei /ha. 
                                           B=  507 lei/ha.    
                          C= 336 lei/ha 
      D=  169 lei /ha 
 B/Terenuri intravilaneB/Terenuri intravilaneB/Terenuri intravilaneB/Terenuri intravilane----––––    terenuri  fără constructerenuri  fără constructerenuri  fără constructerenuri  fără construcții        și  terenurile având  alte categorii de 
folosință  :    
Nr. 
crt 

Categoria de 
folosinţă 

Zona A 
-lei/ha- 

Zona B 
-lei/ha- 

Zona C 
-lei/ha- 

Zona D 
-lei/ha- 

1 Teren arabil 33 25 23 18 
2 Păşune 25 23 18 16 
3 Fîneaţă 25 23 18 16 
4 Vie 55 41 33 23 
5 Livadă 63 55 41 33 
6 Pădure sau alt 

teren cu 
vegetaţie 
forestieră 

33 25 23 18 

7 Teren cu ape 18 16 8 x 
8 Drumuri  şi căi 

ferate 
x x x x 

9 Teren 
neproductiv 

x x x x 

 
 -la nivelurile  prevăzute în tabloul de mai sus se aplică un coeficient de corecţie  de 1,10 
pentru localităţile de rang IV  şi un coeficient de corecţie de 1,00 pentru localităţile de rang V. 
    
    
C.C.C.C.    //// Terenuri extravilaneTerenuri extravilaneTerenuri extravilaneTerenuri extravilane----următoarele categorii de folosinţăurmătoarele categorii de folosinţăurmătoarele categorii de folosinţăurmătoarele categorii de folosinţă    ::::    
    
  
Nr. 
Crt. 

Categoria de folosinţă Impozit  ( lei / ha ) 
 

1 Teren cu construcţii 26 
2 Teren arabil  50 
3 Păşune  24 
4 Fîneaţă  24 
5 Vie pe rod ,alta decât cea prevăzută la nr. crt.5.1 57 
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5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 
6 Livadă pe rod ,alta decît cea prevăzută la nr. 

crt.6.1 
57 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 
7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră ,cu 

excepţia celui prevăzut la nr. crt.7.1 
8 

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

0 

8. Teren cu apă ,altul decît cel cu amenajări 
piscicole 

1 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 30 
9. Drumuri şi căi ferate  0 
10. Teren neproductiv 0 
 
-la nivelurile  prevăzute în tabloul de mai sus se aplică  coeficienții  de corecţie : 
 

RANG IV       ZONA A-coeficient corecţie.....1,10 
 ZONA B-coeficient corecţie.....1,05 

                              ZONA C-coeficient corecţie......1,00 
  ZONA D –coeficient corecţie....0,95 

 
 

                           RANG  V       ZONA A-coeficient corecţie.....1,05 
                                     ZONA B-coeficient corecţie.....1,00 

                   ZONA C-coeficient corecţie......0,95 
                                                   ZONA D –coeficient corecţie....0,90  
    
D.Plata impozitului şi a taxei pe teren 
    (1) Impozitul pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele 
de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 
    (2) Impozitul pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către 
contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se 
plăteşte integral până la primul termen de plată. 
    (3) Taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare 
fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite 
dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. 

    
4.Taxa pe terenuri4.Taxa pe terenuri4.Taxa pe terenuri4.Taxa pe terenuri    
         
    (1) 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. 
     
    (2) Taxa pe teren se plăteşte proporţional cu perioada pentru care este 
constituit dreptul de concesionare, închiriere, administrare ori folosinţă. 
    (3) Pe perioada în care pentru un teren se plăteşte taxa pe teren, nu se 
datorează impozitul pe teren. 
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5.5.5.5.Impozitul pe Impozitul pe Impozitul pe Impozitul pe     mijloacele mijloacele mijloacele mijloacele     de transport.de transport.de transport.de transport.    
  
    Impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea 
cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracţiune 
din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 
 a.Mijloace de transport cu tracţiune mecanicăa.Mijloace de transport cu tracţiune mecanicăa.Mijloace de transport cu tracţiune mecanicăa.Mijloace de transport cu tracţiune mecanică    
    

        I. I. I. I. Vehicule înVehicule înVehicule înVehicule înmatriculate matriculate matriculate matriculate      lei/an/ 200 cm3 

sau fracţiune   

1. Motociclete ,tricicluri,cvadricicluri  şi autoturisme cu 

capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3 inclusiv 

8 

2.Motociclete ,tricicluri și cvadricicluri   cu capacitatea 

cilindrică de peste 1600 cm3 inclusiv 

9 

3.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3  şi  

2000 cm3 inclusiv 

22 

4.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3  şi  

2600 cm3 inclusiv 

85 

5.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3  şi  

3000 cm3 inclusiv 

171 

6.Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste  3001 cm3 . 345 

7.Autobuze ,autocare ,microbuze 28 

8.Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de 

până la 12 tone inclusiv 

35 

9.Tractoare înmatriculate 22 

  
        IIIIIIII. . . . Vehicule înVehicule înVehicule înVehicule înregistrateregistrateregistrateregistrate     

1.Vehicule cu capacitate cilindrică : lei/an/ 200 cm3 

 

1.1 Vehicule înregistrate  cu capacitate cilindrică <4.800 cmc. 4 

1.2 Vehicule înregistrate  cu capacitate cilindrică n                                                                                         

>4.800 cmc. 

6 

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 59  lei/an 

 
- În cazul mijloacelor de transport hibride ,impozitul este de 50% 
- În cazul uni ataș,impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pt. motocicletele 

respective  
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b.Pentru autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată  egală sau mai mare de  12 tone  
 
       

 
 ┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐ 
 │     Numărul de axe şi greutatea brută încărcată    │        Impozitul      │ 
 │                  maximă admisă                     │       (în lei/an)     │ 
 │                                                    ├─────────────┬─────────┤ 
 │                                                    │    Ax(e)    │  Alte   │ 
 │                                                    │ motor(oare) │sisteme  │ 
 │                                                    │ cu sistem   │  de     │ 
 │                                                    │de suspensie │suspensie│ 
 │                                                    │ pneumatică  │ pentru  │ 
 │                                                    │    sau      │ axele   │ 
 │                                                    │echivalentele│ motoare │ 
 │                                                    │ recunoscute │         │ 
 ├───┬────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤ 
 │  I│două axe                                                                │ 
 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤ 
 │   │ 1│Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de   │      0      │    161  │ 
 │   │  │13 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 2│Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de   │    161      │    447  │ 
 │   │  │14 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 3│Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de   │    447      │    630  │ 
 │   │  │15 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 4│Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de   │    630      │  1.425  │ 
 │   │  │18 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 5│Masa de cel puţin 18 tone                    │    630      │  1.425  │ 
 ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤ 
 │ II│3 axe                                                                   │ 
 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤ 
 │   │ 1│Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de   │    161      │    281  │ 
 │   │  │17 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 2│Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de   │    281      │    577  │ 
 │   │  │19 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 3│Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de   │    577      │    748  │ 
 │   │  │21 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 4│Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de   │    748      │   1.154 │ 
 │   │  │23 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 5│Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de   │    1.154    │  1.794  │ 
 │   │  │25 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 6│Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de   │    1.154    │  1.794  │ 
 │   │  │26 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 7│Masa de cel puţin 26 tone                    │    1.154    │  1.794  │ 
 ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤ 
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 │III│4 axe                                                                   │ 
 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤ 
 │   │ 1│Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de   │    748      │    759  │ 
 │   │  │25 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 2│Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de   │    759      │   1.186 │ 
 │   │  │27 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 3│Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de   │    1.186    │  1.882  │ 
 │   │  │29 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 4│Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de   │  1.882      │  2.793  │ 
 │   │  │31 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 5│Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de   │  1.882      │  2.793  │ 
 │   │  │32 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 6│Masa de cel puţin 32 tone                    │  1.882      │  2.793  │ 
 └───┴──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┘ 

 

 
 

  c. Pentru combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de 
transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, 
impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în 
tabelul următor: 

 
 ┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐ 
 │     Numărul de axe şi greutatea brută încărcată    │        Impozitul      │ 
 │                  maximă admisă                     │       (în lei/an)     │ 
 │                                                    ├─────────────┬─────────┤ 
 │                                                    │   Ax(e)     │ Alte    │ 
 │                                                    │ motor(oare) │sisteme  │ 
 │                                                    │ cu sistem   │  de     │ 
 │                                                    │de suspensie │suspensie│ 
 │                                                    │ pneumatică  │ pentru  │ 
 │                                                    │    sau      │ axele   │ 
 │                                                    │echivalentele│motoare  │ 
 │                                                    │ recunoscute │         │ 
 ├───┬────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤ 
 │  I│2 + 1 axe                                                               │ 
 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤ 
 │   │ 1│Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de   │       0     │      0  │ 
 │   │  │14 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 2│Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de   │       0     │      0  │ 
 │   │  │16 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 3│Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de   │       0     │     73  │ 
 │   │  │18 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 4│Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de   │      73     │    166  │ 
 │   │  │20 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 5│Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de   │     166     │    390  │ 
 │   │  │22 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
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 │   │ 6│Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de   │     390     │    504  │ 
 │   │  │23 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 7│Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de   │     504     │    910  │ 
 │   │  │25 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 8│Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de   │     910     │  1.596  │ 
 │   │  │28 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 9│Masa de cel puţin 28 tone                    │     910     │  1.596  │ 
 ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤ 
 │ II│2+2 axe                                                                 │ 
 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤ 
 │   │ 1│Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de   │     156     │    363  │ 
 │   │  │25 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 2│Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de   │     363     │    598  │ 
 │   │  │26 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 3│Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de   │     598     │    879  │ 
 │   │  │28 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 4│Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de   │     879     │   1.060 │ 
 │   │  │29 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 5│Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de   │    1.060    │  1.742  │ 
 │   │  │31 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 6│Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de   │   1.742     │  2.418  │ 
 │   │  │33 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 7│Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de   │   2.418     │  3.671  │ 
 │   │  │36 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 8│Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de   │   2.418     │  3.671  │ 
 │   │  │38 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 9│Masa de cel puţin 38 tone                    │   2.418     │  3.671  │ 
 ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤ 
 │III│2+3 axe                                                                 │ 
 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤ 
 │   │ 1│Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de   │   1.924     │  2.678  │ 
 │   │  │38 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 2│Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de   │   2.678     │  3.640  │ 
 │   │  │40 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 3│Masa de cel puţin 40 tone                    │   2.678     │  3.640  │ 
 ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤ 
 │ IV│3+2 axe                                                                 │ 
 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤ 
 │   │ 1│Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de   │   1.701     │  2.361  │ 
 │   │  │38 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 2│Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de   │   2.361     │  3.265  │ 
 │   │  │40 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
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 │   │ 3│Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de   │   3.265     │  4.830  │ 
 │   │  │44 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 4│Masa de cel puţin 44 tone                    │   3.265     │  4.830  │ 
 ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤ 
 │ V │3+3 axe                                                                 │ 
 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤ 
 │   │ 1│Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de   │     967     │  1.170  │ 
 │   │  │38 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 2│Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de   │    1.170    │  1.747  │ 
 │   │  │40 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 3│Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de   │   1.747     │  2.782  │ 
 │   │  │44 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 4│Masa de cel puţin 44 tone                    │   1.747     │  2.782  │ 
 └───┴──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┘ 
 

    
 

d.Pentru  remorci,  semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie 
de autovehicule prevăzută mai sus, impozitul pe mijloacele de transport este 
egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:  
 
 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ 
 │                  Masa totală maximă autorizată              │    Impozit   │ 
 │                                                             │    - lei -   │ 
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
 │a. Până la 1 tonă, inclusiv                                  │       9      │ 
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
 │b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone                   │      40      │ 
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
 │c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone                   │      61      │ 
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
 │d. Peste 5 tone                                              │      77      │ 
 └─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ 
    
    
6.Taxe pentru eliberarea certificatelor,avizelor şi auto6.Taxe pentru eliberarea certificatelor,avizelor şi auto6.Taxe pentru eliberarea certificatelor,avizelor şi auto6.Taxe pentru eliberarea certificatelor,avizelor şi autorizaţiilor rizaţiilor rizaţiilor rizaţiilor ::::    
 

Taxa pentru eliberarea  certificatului  de  urbanism este 50%  din : 
a. până la 150 mp inclusiv........6 lei 
b. între 151-250 mp…………… 7 lei 
c.între 251-500 mp.....................9 lei 
d. între 501-750 mp..................  13 lei 
e. între 751-1000mp...................16  lei 
f. peste1000 mp……………..…..16 lei +0,01 lei /mp pentru fiecare mp.ce depăşeşte suprafaţa de 
1000mp. 
 

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială 
sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii. 
       Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele 
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menţionate mai sus  este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, 
inclusiv valoarea instalaţiilor aferente. 

Taxa autorizare  înlocuire acoperiş(învelitoare ) : 
-casă cu suprafaţa mai mică de  50 mp -59 lei 
- casă cu suprafaţa mai mică de  100 mp -119 lei  
-casă cu suprafaţa peste  100 mp -178 lei 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire  pentru garduri este 1 % din 
valoarea autorizată a lucrărilor (în funcţie de materialul de construcţie ) ...48 lei/mp/gard de 
lemn , 119 lei/mp/gard de beton ,238  lei/mp/ gard de fier . 
  Taxa pentru eliberarea  autorizaţiei de foraje,excavare,studii geotehnice,ridicări 
topo,etc. taxa este de 18 lei/ 
  Taxa pentru eliberarea autorizaţiei pentru lucrările  de organizare de 
şantier,necesare execuţiei lucrărilor de bază,dacă nu au fost autorizate o dată cu acestea taxa 
este de 3% din valoarea autorizată a lucrării. 
  Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire,pentru organizarea de tabere de 
corturi,căsuţe,rulote, taxa este de 2% din valoarea autorizată a lucrării construcţiei 
  Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri,tonete,spaţii de 
expunere,situate pe căile şi în spaţiile publice,precum  şi pentru amplasarea corpurilor şi a 
panourilor de afişaj,a firmelor şi a reclamelor taxa este de 8lei /mp. 
  Taxa pentru  eliberarea autorizaţiei  de desfiinţare a clădirilor,totală sau 
parţială,taxa este de 0,1% din valoarea impozabilă a acestora. 
  Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism şi autorizaţiei de 
construcţie,taxa este de 30% din taxa iniţială. 
  Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor privind  lucrările  de branşamente şi 
racorduri la reţele publice   de apă,canalizări,gaze,energie  electrică,telefoane,televiziune prin 
cablu , este de 15 lei. pentru fiecare racord 
  Taxa pentru eliberare aviz comisia de urbanism,taxa este 18  lei 
  Taxa pentru eliberarea certificatul de nomenclatură stradală,taxa este de  9 lei. 
  Taxa pentru eliberare/viză anuală   autorizaţie/acord pentru desfăşurarea unei 
activităţi economice  taxa este de 17  lei / an. 
  Taxa pentru eliberare/viză anuală  autorizaţie/acord de funcţionare taxa este 24 
lei./an 
  Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte 
asemenea planuri,deţinute de consiliile  locale,pentru fiecare mp. de plan…37  lei/mp. 
  Taxa pentru eliberarea atestatului    de producător/viză anuală...... 71 lei  

Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul 
agricol/viză anuală  ...... 24 lei 
  Taxa pentru eliberare/vizare anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii 
de alimentaţie publică  59 lei 

Taxa pentru eliberare/vizare anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii  
înregistrată în grupele CAEN 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 în sumă de: 
    a) 119  lei, pentru o suprafaţă de până la 500 mp, inclusiv; 
    b) 238 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 mp. 
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 7.Taxe pentru folosirea mijloacelor de reclam7.Taxe pentru folosirea mijloacelor de reclam7.Taxe pentru folosirea mijloacelor de reclam7.Taxe pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitateă şi publicitateă şi publicitateă şi publicitate    
    
  Contribuabilii care beneficiază sub diferite forme de serviciul de reclamă şi 
publicitate,sunt obligaţi să încheie contracte şi vor datora o taxă de 3% din valoarea 
contractului,excluzând T.V.A. 
    a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, 
suma este de  37 lei/mp sau fracţiune 
     b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi 
publicitate, suma este de 27  lei /mp sau fracţiune. 
    
8.8.8.8.Impozit pe spectacoleImpozit pe spectacoleImpozit pe spectacoleImpozit pe spectacole    
    
a)  2% pentru spectacolul 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; 
 
 b) 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a). 
    
    
9999....Alte taxe localeAlte taxe localeAlte taxe localeAlte taxe locale        și    speciale speciale speciale speciale ....    
  a.Taxă utilizarea temporară a locurilor publice se taxează cu 20 lei/zi. 
  b.Taxă atribuire număr de înregistrare pentru tractoare , maşini agricole şi 
forestiere, scutere .........80 lei 
  c.Taxă atribuire număr de înregistrare pentru căruţe .......40 lei 
  d.Taxă contravaloare plăcuță înregistrare pentru vehiculele înregistrate la 
Consiliul local......50 lei/buc. 

e.Taxă pentru desfacerea căsătoriei prin divorţ pe cale administrativă ..........564 lei. 
  f.Taxă pentru  racordare la sistemul de alimentare cu apă ...........600 lei/racord  
 
     g. Taxa pentru serviciul de salubrizare ( colectare ,transport și depozitare deșeuri menajere ) : 
 
 (1)Taxa pentru serviciul de salubrizare  pentru persoanele fizice  se aplică în baza Declarației de 
impunere  conform Anexei nr.4 . 
 
         (2 ) Taxa pentru serviciul de salubrizare  pentru persoanele juridice ( agenți economici/instituții ) 
care își desfășoară activitatea pe raza localității  și nu au încheiat contract de salubrizare cu operatorul 
autorizat  de colectare a deșeurilor  FINANCIAR URBAN se aplică în baza Declarației de impunere  conform 
Anexei nr.5 . 
 
 (3) În cazul nedepunerii declarației de impunere ,obligația de plată a taxei de salubrizare va fi 
stabilită din oficiu în baza datelor din registrul agricol pentru persoanele fizice  (cu privire la numărul 
persoanelor din gospodărie) / datelor din evidențele fiscale pentru persoanele juridice . 
 
 (4) În cazul în care persoane din gospodărie sunt plecate din localitate ( studenți ,elevi ,la muncă 
în străinătate ,etc ) capul gospodăriei va depune acte doveditoare în acest sens ( adeverință student ,elev , 
contract  de muncă ,rezidență ,etc ) pentru a nu fi impuse la plata taxei de salubritate . 
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 (5) Taxele de salubrizare pentru anul 2023  sunt : 

- 7 lei / persoană  / lună  pentru deșeurile colectate din poartă în poartă (individual ) 
- 85 lei / casă de vacanță / an 
- 85 lei / perioada închirierii căminului cultural 
- 50 lei/ lună /persoane juridice (agenți economici/instituții ) care își desfășoară activitatea pe raza 

localității  și nu au încheiat contract de salubrizare (presări servicii ) cu operatorul autorizat  de 
colectare a deșeurilor  FINANCIAR URBAN 

 
 
  h. Taxă P.S.I. 10 lei/deținător imobil /rol agricol și fiscal  /an 
  i.Taxă pază  30 lei /deținător imobil/ rol agricol și fiscal  /an  

  j.Taxă înregistrare contract de arendă ......30 lei/contract 
  l.Taxă înregistrare ofertă de vînzare teren extravilan ........150 lei/ofertă 
                     m.Taxă adeverință rol .........5 lei/adeverință 

                     n. Taxă certificat fiscal .................10 lei/certificat fiscal 
                      

 
o.Taxa pentru închirierea căminelor culturale : 
 
I. Poienari  

 1.Închiriere  o  zi cu veselă ..........   800  lei 
 2.Închiriere două zile cu veselă....1.000 lei  
 3.Închiriere  o zi fără veselă........... 600 lei  
 4.Închiriere  o zi pentru parastase..........60 lei  
 
 

II. Jugur 
 1.Închiriere  o  zi cu veselă ..........   800  lei 
 2.Închiriere două zile cu veselă....1.000 lei  
 3.Închiriere  o zi fără veselă............600 lei  
 4.Închiriere  o zi pentru parastase..........60 lei  
 
 
  III. Groşani  
 1.Închiriere  o  zi cu veselă ........700 lei  
 2.Închiriere două zile cu veselă...900 lei  
 3.Închiriere  o zi fără veselă........500 lei  
 4.Închiriere  o zi pentru parastase..........60 lei  
 
 
  IV. Valea Îndărăt 
 1.Închiriere  o  zi cu veselă ........600 lei  
 2.Închiriere două zile cu veselă...800 lei  
 3.Închiriere  o zi fără veselă........400 lei  
 4.Închiriere  o zi pentru parastase..........60 lei  
 
   
  Preşedinte de şedinţă                Contrasemnează 
  Minciunescu Ramona Ionela                                                 Secretar general 
                Boboc Remus Eduard
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                     Anexa nr.2 
                la H.C.L. nr. 85/20.12.2022 
 

ZONAREA INTRAVILAN 
COMUNA POIENARII DE MUSCEL 

 
 Delimitarea comunei Poienarii de Muscel, judeţul Argeş pentru terenurile situate în intravilan  
pe zone:  A, B, C, D.  
1.SATUL POIENARI  RANGUL IV 

 
ZONA 

 
DELIMITARE 

 
A PODUL MĂGHERIŢA – PODUL VALEA  DRACULUI 

TĂNASE MARIA – MĂRCUŞANU ELISABETA 
DE LA DIACONU LUCIA – CEAUŞU P. ION  

B BĂLĂCEANU ADRIAN – TICĂ CONSTANTIN – POD MĂGHERIŢA  
MĂRGEŞTI DE LA MOGA ANA – ZIPIS ION  
POD VALEA DRACULUI DE LA ENACHE N. ION – BĂLĂCEANU C-TIN  
DE LA ZĂVOIANU PETRE – MINA POIENARI – PETRESCU AURICA  
DE LA MĂRCUŞANU – ZIPIS ION – MĂRGESCU ION  
ULIŢA COSACI 

C CĂTUN COASTA RADII 
CĂTUN BREBENEŞTI 
CĂTUN VÂLCEŞTI 
CĂTUN BĂRĂŢEASCA 
STĂNESCU B. ION – CONTOR GHEORGHE – VLAICU PETRE 
DE LA VLAD ION -COSTEA CHIRALINA 
FLORICĂ ELISABETA – LĂZĂRICĂ A GHEORGHE 

D CĂTUN PÂRLICEŞTI -  MINA POIENARI 
 
 
2.SATUL JUGUR RANGUL V 

 
ZONA 

 
DELIMITARE 

 
A PODUL DE LA BOARŢĂ DUMITRU  PÂNĂ LA – ANDRIEŞ LUCIA   

DE LA CĂPIOREANU GHEORGHE – MOTRUN Z. CONSTANTIN 
DIACONU ION – BĂBUȘ MIHAIL  

B STĂNOIU EUGENIU  – POPESCU EMILIAN  
ULIŢA  PÂRLOI – SLONARI  
CĂTUN PESTE COASTĂ – POD FLOROIU VASILE – MANEA PETRE- 
FLOROIU ELENA  
MANOLE CICERONE – GHEORGHE N. GHEORGHE  

C CĂTUN VALEA LUI BAD 
CĂTUN CĂPRIORENI 
CĂTUN VÂRF PERI – IVAN 
ULIŢA CORN 

D CĂTUN VALEA  ITULUI  -ROMI 
CĂTUN ISPAS 
CĂTUN MARTIN DE LA OLTEANU GHEORGHE- MANOLE PETRE- VASILE C. 
ION 
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3. SATUL GROȘANI RANGUL V 

 
ZONA 

 
DELIMITARE 

 
A POD MĂGHERIȚA – RADU GABRIELA 

BUSUIOC CANSTANTIN – C.CULTURAL 
B C.CULTURAL  – JINGA VALENTIN- DIBU ION 

C ULIŢA LECULEŞTI 
ULIŢA PUIEŞTI 
DIBU ION- JINGA  STELIAN 
STANCIU PAUL – BOGĂTESCU  GHEORGHE 
 

D DE LA MANEA MIHAI – MIHĂILĂ CHIRIAC 
CĂTUN ROMI 
 

 
4. SATUL VALEA ÎNDĂRĂT  RANGUL V 

 
ZONA 

 
DELIMITARE 

 
A VASILE ION –ȘCOALĂ V.ÎNDĂRĂT 

B PREDOIU ECATERINA-IACOB DUMITRU  MINA VALEA ÎNDĂRĂT 

C DE LA GRIGORESCU VASILE – ENACHE FLOAREA – IACOB ILIE 
DE LA FLOROIU ELISABETA – VLAD DECEBAL – POPESCU ELENA 

D DE LA FLOROIU VASILE – NEGOIŢĂ MARIA 
DE LA IVAŞCU CONSTANTIN – STANA TRAIAN-BURHAN PETRE. 

 
5. SATUL ȘERBĂNEȘTI  RANGUL V 

 
ZONA 

 
DELIMITARE 

 
A BADEA ALEXANDRU , HEROIU VASILE 

B VLĂDUȚĂ ȘTEFAN ,RĂDICI ELENA ,BĂDESCU ELENA,ȘERBAN TUDOR  
LĂZĂRICĂ TRAIAN,HÎRȚUGEANU VASILE ,UNGUREANU DUMITRU  

C DOBROGEANU VIORICA ,COMAN LUCIA ,CHIRU IONUȚ 

D IACOB MIRON ,DOBROGEANU ELENA 

  
  
   
  Preşedinte de şedinţă                Contrasemnează 
  Minciunescu Ramona Ionela                                                 Secretar general 
                Boboc Remus Eduard 
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                                Anexa nr.3   
                             la H.C.L. nr.85/20.12.2022 

 
 

 
ZONAREA EXTRAVILAN 

COMUNA POIENARII DE MUSCEL 
 
 
 Delimitarea comunei Poienarii de Muscel, judeţul Argeş pentru terenurile situate în extravilan  
pe zone:  A, B, C, D.  
 
   
 
1.SATUL POIENARI  RANGUL IV 

 
ZONA 

 
DELIMITARE 

 
A La Dumitrescu, La Diaconu, La Petculescu,Lipăr,Zona centrală, 

Mărcuşanu- Arseneşti până la Mina Poienari,Muscel Poienari 
Coţofa, Soroaia 

 
B Brebeneşti,Coasta Radii,Vâlceşti, Ruginoasa, Valea Borii, 

Bărăţeasca, Arie, Cornul Malului, Cuţa, Izlaz Poienari, 
Cârcei Poienari, Valea Lupului Poenari, Brad, Malul Pinii, 
Valea Pinii, Bucium,Pe Şeţ Poienari 
 

 
 
 
2.SATUL JUGUR RANGUL V 

 
ZONA 

 
DELIMITARE 

 
A Peri Jugur, Centru Jugur, Baştea (Dreapta-stânga),Sub Corn,Pe Şeţ 

Jugur,Coteia, Muscel Jugur,Plute, Rotaru, Piţoaica,Coasta Sat 
Jugur,Baţachia, Vâlcele,Poduri, Ivan-Burhan, Crucea Staicului, 
Deaspura Malului, Gogorasca, Mager, Cârpătoru, Borogan, Vl. lui 
Slav ,Vl. Sandei,  Gustea, Cetăţea,Cernatu, Izlaz Jugur,Curătură 
Berindei, Biserica Flamanda, Bisioaca,Berbecaru, Vâlcele 
 

B Pe văi, Guineasca, Pe corn, La Mei, Potcoava, Malul Mare, 
Cârcei Jugur,Vf. Coastei (Vf. Lui Neagoe),Padina, 
Mărtin,Căprioara,Borţeşti, Vartop, Sărata, Valea Lupului 
Jugur, Iuda Valea lui Bad, Ispas   ,  Valea Varului, Valea 
Puţului, Iuzi,  Bundac, Valea Alunişului 
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3. SATUL GROȘANI RANGUL V 

 
ZONA 

 
DELIMITARE 

 
A Drum principal (Dibu-Andrei) 

Drum principal (Busuioc-Coasta Groşani) 
Leculeşti 
Bogătescu 

B Puieşti, Romi ,Coasta Groşani,Grui, Chilii 

 
 
 
4. SATUL VALEA ÎNDĂRĂT  RANGUL V 

 
ZONA 

 
DELIMITARE 

 
A Cârcei –V.Îndărăt 

Muscel-V.Îndărăt 

B  
 

 
 
 
5. SATUL ȘERBĂNEȘTI RANGUL V 

 
ZONA 

 
DELIMITARE 

 
A Dobrogeanu ,Iacob 

B Muscel- Șerbănești ,Plopiș 

  
 
 
 
 
  Preşedinte de şedinţă                Contrasemnează 
  Minciunescu Ramona Ionela                                                 Secretar general 
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                                                                                       ROMÂNIA ANEXA NR.4 
                                                                   COMUNA POIENARII DE MUSCEL                         la H.C.L. nr. 85/20.12.2022 
                                                     COMPARTIMENT CONTABILITATE FINANCIAR  
                                                                                 TAXE ŞI IMPOZITE 
Viza Taxe si imp.  
Rol  

 
Nr. persoane  
Vol.  
Fila   
Viza Reg.Agr.  

                                                                           DECLARAŢIE DE IMPUNERE 
                                                 În vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru  
                                                                               utilizatorii persoane fizice 
   
Declaraţie iniţială  
Declaraţie rectificativă  

                                                          
                      Subsemnatul (a)................................................................... în calitate de proprietar / mostenitor(cu / 
fara dezbatere succesiune) al locuinţei situată în localitatea __________________________________________, 
sat________________, nr_______. domiciliat(a) în localitatea________________________________________ 
sat_________________nr.______posesor al ____seria_____nr. __________CNP ________________________, având 
locul de muncă la / pensionar , etc ____________________________________________declar pe proprie răspundere că 
unitatea locativă are în componenţă următorii membrii (locatari stabili, chiriaşi, flotanţi) / CASĂ DE VACANŢĂ: 
Nr. 
crt. 

                  
              Numele şi prenumele 
 

 
           Cod numeric 
               personal 

     Calitatea 
(locatari stabili 
chiriaşi, flotanţi 

        
     Obs.  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Se vor trece în TABEL datele membrilor de familie / locatarilor, inclusiv cele ale persoanei care completează declaraţia de 
impunere ( dacă domiciliază la adresa menţionată).Pentru locuinţele închiriate persoanelor fizice se vor trece datele tuturor 
persoanelor care locuiesc la adresa menţionată. Declaraţia prezentă reprezintă titlu de creanţă şi produce efectele juridice ale 
înştiinţării de plată de la data depunerii acesteia, în condiţiile legii. 
Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art.326 din Codul Penal referitoare la falsul în declaraţii, toate datele 
furnizate în această declaraţie, precum şi documentele ataşate sunt conforme cu realitatea. 
 
 
Declar că  SUNT /  NU SUNT de acord ca datele mele cu caracter personal să fie stocate, prelucrate şi utilizate de către 
Primăria Poienarii de Muscel, în condiţiile legii. 
 
Data ______________________                                                                                     Semnătură _____________ 
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Telefon …………………………………………….., adresa de e-mail …………………………………
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                                                                                       ROMÂNIA ANEXA NR.5 
                                                                   COMUNA POIENARII DE MUSCEL                       la H.C.L. nr. 85/20.12.2022 
                                                     COMPARTIMENT CONTABILITATE FINANCIAR  
                                                                                 TAXE ŞI IMPOZITE 
 
 
Viza Taxe si imp.  
Rol  

 
                                                                           DECLARAŢIE DE IMPUNERE 
                                                 în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru  
                                                            utilizatorii persoane juridice (agenți economici/instituții ) 
 
 
   
Declaraţie iniţială  
Declaraţie rectificativă  

                                                          
                      Subscrisa S.C/P.FA./Î.I./denumirea instituției ..................................................................................................  

cu sediul în ............................................................................................................................................................înregistrată la 

O.R.C.......................................C.U.I......................................reprezentată prin..............................................................având 

calitatea de.................................................................................... declar pe propria răspundere  că S.C/P.FA./Î.I./.denumirea 

instituției ............................................................................................................................................  desfășoară activitatea  

de......................................................................................................pe raza comunei Poienarii de Muscel ,județul Argeș și 

beneficiază de serviciul de salubrizare, fără contract încheiat cu operatorul autorizat SC FINANCIAR URBAN  în  

următoarele puncte de lucru : 

 
Nr. 
crt. 

                  
Adresa punctului de lucru ( sat  ,nr.  ) 
 

 
Activitatea  

        
     Obs.  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 
 
Declaraţia prezentă reprezintă titlu de creanţă şi produce efectele juridice ale înştiinţării de plată de la data depunerii 
acesteia, în condiţiile legii. 
Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art.326 din Codul Penal referitoare la falsul în declaraţii, toate datele 
furnizate în această declaraţie, precum şi documentele ataşate sunt conforme cu realitatea. 
 
 
Declar că  SUNT /  NU SUNT de acord ca datele mele cu caracter personal să fie stocate, prelucrate şi utilizate de către 
Primăria Poienarii de Muscel, în condiţiile legii. 
 
Data ______________________                                                                                     Semnătură _____________ 
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Telefon …………………………………………….., adresa de e-mail ………………………………… 


