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SULYLQG�DSUREDUHD�QLYHOXULORU�SHQWUX�YDORULOH�LPSR]DELOH��LPSR]LWHOH�üL�WD[HOH�
ORFDOH�üL�DOWH�WD[H�DVLPLODWH�DFHVWRUD�SUHFXP�üL�D�DPHQ]LORr aplicabile în anul 

fiscal 2022 în comunD�0ĆJXUD 
 

Având în vedere : 
- referatul de aprobare al primarului comunei Magura��vQUHJLVWUDWĆ�VXE�QU��128 

din 2 noiembrie 2021, prin care se propune aprobarea nivelurilor pentru valorile 
LPSR]DELOH�� LPSR]LWHOH� üL� WD[HOH� ORFDOH� üL� DOWH� WD[H� DVLPLODWH� DFHVWRUD�� SUHFXP� üL� D�
amenzilor aplicabile în anul fiscal 2022 vQ�FRPXQD�0ĆJXUD� 

-SURLHFWXO� GH� KRWĆUkUH� LQLĦLDW� GH� SULPDUXO� FRPXQHL� 0ĆJXUD�� MXGHĦXO� %X]ĆX��
înregistrat sub nr. 130 din 12 noiembrie 2021; 

- raportul compartimentului de impozite si taxe locale înregistrat sub nr. 129 
din 2 noiembrie 2021; 

-DYL]XO� GH� OHJDOLWDWH� DO� VHFUHWDUXOXL� FRPXQHL� 0ĆJXUD�� MXGHĦXO� %X]ĆX�� GDW� SH�
SURLHFWXO�GH�KRWĆUkUH� 

-DYL]XO�FRPLVLHL�GH�VSHFLDOLWDWH�D�&RQVLOLXOXL�/RFDO�0ĆJXUD� 
Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din CarWD� HXURSHDQĆ� D�

DXWRQRPLHL� ORFDOH�� DGRSWDWĆ� OD� 6WUDVERXUJ� OD� ��� RFWRPEULH� ����� üL� UDWLILFDWĆ� SULQ�
Legea nr.199/1997. 

-prevederile art. 7, alin. (2)  din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
UHSXEOLFDWD�FX�PRGLILFĆULOH�üL�FRPSOHWĆULOH�XOWHULRDUH� 

-prevederile art. 20, alin. (1) litera Åbµ GLQ�/HJHD�QU�����������SULYLQG�ILQDQĦHOH�
SXEOLFH�ORFDOH��FX�PRGLILFĆULOH�üL�FRPSOHWĆULOH�XOWHULRDUH� 
         -Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 
  -Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala; 

 -analizând încadrarea imobilelor pe zone  în comuna 0ĆJXUD conform planul 
urbanistic general aprobat prin +RWĆUkUHD�&RQVLOLXOXL�/RFDO�DO�&RPXQHL�0ĆJXUD�QU��
20 din 13 aprilie  2011; 
 ĥLQkQG�VHDPD�GH�QHFHVLWĆĦLOH�GH�FUHüWHUH�D�YHQLWXULORU�SURSULL�DOH�bugetului local 
pentru anul 2022 vQ�VFRSXO�DVLJXUĆULL� ILQDQĦĆULL�FKHOWXLHOLORU�SXEOLFH� ORFDOH��SH�GH�R�
SDUWH��SUHFXP�üL�GH�FRQGLĦLLOH�ORFDOH�VSHFLILFH�]RQHL�SH�GH�DOWĆ�SDUWH� 

În temeiul art. 129 alin 4 litera ´cµ coroborat cu art. 196, alin. (1) litera Åaµ din 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ ; 

 
+RWĆUĆüWH� 

 
$UW�� ��� 6H� VWDELOHVF� LPSR]LWHOH� üi taxele locale pentru anul 2022 GXSĆ� FXP�

XUPHD]Ć�  
-QLYHOXULOH� VWDELOLWH� vQ� VXPH� IL[H� VXQW� SUHYĆ]XWH� vQ� ��7DEORXO� FXSULQ]kQG�

LPSR]LWHOH�üL�WD[HOH ORFDOH��DOWH�WD[H�DVLPLODWH�DFHVWRUD�SUHFXP�üL�DPHQ]LOe aplicabile 
în anul fiscal 2022µ ² constituie Anexa nr.1; 

Art. 2. Rata inflatiei pentru anul 2022 este de 2,6 %. 



Art. 3��%RQLILFDĦLD� � SUHYĆ]XWĆ�GH� DUW�� ����DOLQ�� ����� DUW�� ����DOLQ�� ����� DUW�� ����
alin������GLQ�&RGXO�ILVFDO�VH�VWDELOHüWH�GXSĆ�FXP�XUPHD]Ć� 

-vQ�FD]XO�LPSR]LWXOXL�SH�FOĆGLUL�DSDUĦLQkQG�SHUVRDQHORU�IL]LFH�OD��0%; 
-în cazul impozitului/taxei pe teren apDUĦLQkQG�SHUVRDQHORU�IL]LFH�OD��0%; 
-în cazul impozitului pe mijloacele de transport apDUĦLnând persoanelor fizice la 

10%. 
- vQ�FD]XO�LPSR]LWXOXL���WD[HL�SH�FOĆGLUL�DSDUĦLQkQG�SHUVRDQHORU�MXULGLFH�OD�10 %; 
-vQ�FD]XO�LPSR]LWXOXL�WD[HL�SH�WHUHQ�DSDUĦLQkQG�SHUVRDQHORU�MXULGLFH��OD�10 %; 
-vQ�FD]XO�LPSR]LWXOXL�SH�PLMORDFHOH�GH�WUDQVSRUW�DSDUĦLQkQG�SHrsoanelor juridice 

la 10 %. 
$UW���0DMRUDUHD� SUHYĆ]XWĆ� GH� DUW�� ���� DOLQ� (2) din Legea nr. 227/2015 cu 

FRPSOHWĆULOH�XOWHULRDUH�VH�VWDELOHüWH GXSĆ�FXP�XUPHD]Ć� 
- vQ�FD]XO�LPSR]LWXOXL�SH�FOĆGLUL� 

a1) în cazul impozitului pe FOĆGLUL�- persoane fizice la 32%; 
a2) vQ�FD]XO�LPSR]LWXOXL�SH�FOĆGLUL�UH]LGHQĦLDOH�- persoane juridice: la 32%; 
D���vQ�FD]XO�LPSR]LWXOXL�SH�FOĆGLUL�QHUH]LGHQĦLDOH�- persoane juridice: la 32%; 

  
în cazul impozitului pe teren: 
b1)pentru terenul intravilan încadrat la categoria ,,terenuri cu conVWUXFĦLL·  

�FXUĦL��DSDUĦLQkQG persoanelor fizice la 32 %; 
b2)pentru terenul intravilan încadrat la categoria ,,terenuri cu 

FRQVWUXFĦLLµ�FXUĦL��DSDUĦLQkQG�SHUVRDQHORU�MXULGLFH�OD�32 %; 
   E��SHQWUX� WHUHQXO� VLWXDW� vQ� LQWUDYLODQXO� ORFDOLWĆĦLL� vQFDGUDW� OD�DOWĆ categorie de 
IRORVLQĦĆ�GHFkW�FHD�GH�WHUHQXUL�FX�FRQVWUXFĦLL�DSDUĦLQkQG�SHUsoanelor fizice si juridice 
la 32 %; 
 E��SHQWUX�WHUHQXO�VLWXDW�vQ�H[WUDYLODQXO�ORFDOLWĆĦLL�DSDUĦLQkQG�SHUsoanelor fizice 
üL�MXULGLFH�OD��� %; 

-în cazul impozitului pe mijloacele de transport 18 %; 
în cazul taxelor pentru: 
d1) eliberarea certificatelor de urbanism, la  32 %; 
d2) eliberarea DXWRUL]DĦLHL�GH�FRQVWUXLUH��OD��� %; 
d3) eliberarea autorizaĦLHL�GH�IRUDMH�üL�H[FDYĆUL��OD��� %; 
G��� HOLEHUDUHD� DXWRUL]DĦLHL� QHFHVDUH�SHQWUX� OXFUĆUL� GH� RUJDQL]DUH� GH� üDQWLHU� vQ�

YHGHUHD�UHDOL]ĆULL�XQHL�FRQVWUXFĦLL��OD�25 %; 
G��HOLEHUDUHD� DXWRUL]DĦLHL� GH� DPHQDMDUH� GH� FRUWXUL�� FĆUXĦH� VDX� UXORWH� RUL�

campinguri, la 25 %; 
G���HOLEHUDUHD�DXWRUL]DĦLHL�GH�FRQVWUXLUH�SHQWUX�FKLRüFXUL��WRQHWH��FDELQH��VSDĦLL�

de H[SXQHUH� VLWXDWH� SH� FĆLOH� üL� vQ� VSDĦLLOH� SXEOLFH�� SUHFXP� üL� SHQWUX� DPSODVDUHD�
FRUSXULORU�üL�D�SDQRXULORU�GH�DILüDM��D�ILOPHORU�üL�UHFODPHORU��OD���%; 

G���HOLEHUDUHD�DXWRUL]DĦLHL�GH�FRQVWUXLUH�SHQWUX�RULFH�DOWĆ�FRQVWUXFĦLH�GHFkW�FHOe 
SUHYĆ]XWH�vQ�DOW�DOLQHat, la 25 %; 

G��HOLEHUDUHD�DXWRUL]DĦLHL�GH�GHVILLQĦDUH�WRWDOĆ�VDX�SDUĦLDOĆ�D�XQHL�FRQVWUXFĦLL��OD�
25%; 

G��HOLEHUDUHD� DXWRUL]DĦLHL� SULYLQG� OXFUĆULOH� GH� UDFRUGXUL� üL� EUDQüDPHQWH�� OD� ���
%; 

G���SUHOXQJLUHD� XQXL� FHUWLILFDW� GH� XUEDQLVP� VDX� D� XQHL� DXWRUL]DĦLL� GH�
construire, la 0%; 

G���DYL]DUHD� FHUWLILFDWXOXL� GH� XUEDQLVP� GH� FĆWUH� &RPLVLD� GH� XUEDQLVP� üL�
amenajarea teritoriului, la 25 %; 



d12) eliberarea certificatului de nomenFODWXUĆ�VWUDGDOĆ�üL�DGUHVD��OD��� %; 
G���WD[D�SHQWUX�HOLEHUDUHD�XQHL�DXWRUL]DĦLL�SHQWUX�GHVIĆüXUDUHD XQHL�DFWLYLWĆĦL�

economice, la 15%; 
d14) taxa pentru eliberarea unei DXWRUL]DĦLL�GH�IXQFĦLRQDUH��OD���%; 
d15) taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de 

SH�DOWH�DVHPHQHD�SODQXUL��GHĦinute de consiliile locale, la 15% 
în cazul taxei pentru folosirea mijloacelor GH�UHFODPĆ�üL�SXEOLFLWDWH��OD��� %; 
în cazul impozitului pe spectacole, la 15%; 
$UW���3HQWUX� GHWHUPLQDUHD� LPSR]LWXOXL� SH� FOĆGLUL� vQ� FD]XO� SHUVRDQHORU� IL]LFH��

SUHFXP�üL�D�LPSR]itului pe teren pentru anul 2022 se va avea în vedere HCL nr. 54 
din 24.11.2017 SHQWUX� VDWHOH� 0ĆJXUD� VL� &LXWD� privind  încadrarea terenurilor pe 
zone, în cadrul Comunei 0ĆJXUD. 

Art. 5. Anexa 1 face SDUWH�LQWHJUDQWĆ�GLQ�SUH]HQWD�KRWĆUkUH� 
$UW���3UH]HQWD� KRWĆUkUH� VH� FRPXQLFĆ�� SULQ� LQWHUPHGLul secretarului general al 

FRPXQHL�vQ�WHUPHQXO�SUHYĆ]XW�GH�OHJH��SULPDUXOXL�FRPXQHL�0ĆJXUD��MXGHĦXO�%X]ĆX�VL�
3UHIHFWXOXL�-XGHĦXOXL�%X]ĆX�VL�VH�DGXFH�OD�FXQRüWLQĦD�SXEOLFĆ�  

 
 
 
    3UHüHGLQWH�GH�üHGLQĦĆ,                                           ContrasemneD]Ć� 

   Consilier Claudia Mihaela Mirea                             Secretar  general FRPXQĆ� 
           Otilia-Valentina Ni܊ă 
 
 
 
 
 
 
0ĆJXUD��19 noiembrie  2021 
Nr. 46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$FHDVWD�KRWĆUkUH�D�IRVW�DGRSWDWD�GH�FĆWUH�&RQVLOLXO�/RFDO�DO�FRPXQHL�0ĆJXUD� în 
üHGLQĦD�RUGLQDUĆ�GLQ����QRLHPEULH�����, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. 
(1) din  OUG nr 57/2019 privind  codul administrativ, cu un nr. de ____ voturi 
pentru , un nr. de ____ voturi impotriva, un nr. de ____ abtineri, din nr. total de ___ 
consilLHUL�ORFDOL�SUH]HQĦL�VL�BBBB�FRQVLOLHUL�ORFDOL�vQ�IXQFĦLH� 
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                                                                                                  Anexa nr. 1 la HCL nr.  44  /2021. 
 

T A B L O U L 
cuprinzând valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile in 

anul 2022 
 
I. Legea nr. 227/2015 privind CODUL FISCAL - TITLUL IX – Impozite şi taxe locale 
 
Valorile impozabile prevăzute la art. 457, alin. (2), 
Impozite si taxe locale care constau intr-o anumita suma in lei si care se indexează/ajustează anual , în 
condiţiile art. 491 si amenzile care se actualizează potrivit art. 493 alin. (7) 
 

 
Tipul clădirii 
 

Nivelurile aplicate in anul fiscal 2022 

Valoarea impozabilă 
- lei/m² - 

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 

1320           792 

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 

396 264 
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 Cote de impozitare aplicabile persoanelor fizice 
 

Nr. 
crt. 

Tipuri de clădiri Cotele aplicate pentru anul fiscal 
2022 ( %) 

1 Art.457 alin. (1) 
clădiri rezidenţiale şi  clădiri anexă  

 
0,2 %  

2  Art.458 alin.(1) 
clădiri nerezidenţiale achiziţionate, 

 
0,2% 

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 

264 231 

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

165 99 

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

99 % din suma care 
s-ar aplica clădirii 

99% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

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

66% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

66% din suma care 
s-ar aplica  
Clădirii 
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construite sau reevaluate în ultimii 5 
ani anteriori anului de referinţă 

3 Art. 458 alin. (3) 
clădiri nerezidenţiale aflate în 
proprietatea persoanelor fizice, 
utilizate pentru activităţi din domeniul 
agricol 

 
0,5% 

4 Art. 458 alin. (4) 
Clădiri nerezidenţiale nereevaluate in 
ultimii 5 ani anteriori anului de 
referinţă 

 
2,5 % 

În  cazul clădirilor nerezidenţiale  impozitul se calculează prin aplicarea unei cotei  de impozitare 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.   

În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin 
însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial  cu impozitul determinat pentru suprafaţa 
folosită în scop nerezidenţial, 

Impozitul pe clădiri rezultat  nu se majorează conform art. 489 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal; 
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; 
Clădire cu destinaţie mixtă = clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial 
Clădire-anexă = clădiri situate în afara clădirii de locuit, precum: bucătării, grajduri, pivniţe, cămări, pătule, 

magazii, depozite, garaje şi altele asemenea. 
(6) Valoarea impozabila a clădirii se ajustează in funcţie de rangul localităţii si zona in care este amplasata 

clădirea prin înmulţirea clădirii determinata conform alin. 3, cu coeficientul de corecţie, după cum urmează:           
Zona in cadrul localităţii 

Rangul localităţii A B 
Măgura rang IV 1,10 1,05 
Ciuta rang V 1,05 1,00 
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Nr. 
crt. 

Tipuri de clădiri Cotele aplicate pentru 
anul fiscal 2022 ( %) 

1. art. 460 alin.(1 )din legea nr. 227/2015 
Clădirile  rezidenţiale dobândite sau reevaluate în 
ultimii 3 ani, anteriori anului fiscal de referinţă  

 
0,2 %  

 
2.  art. 460 alin.(2) din legea nr. 227/2015 

Clădiri nerezidenţiale dobândite sau reevaluate în 
ultimii 3 ani, anteriori anului fiscal de referinţă 

 
1,3 %  

3. art. 460 alin. (8) din legea nr. 227/2015  
Clădirile  rezidenţiale şi/sau nerezidenţiale 
nereevaluate în ultimii 3 ani, anteriori anului fiscal 
de referinţă 

 
6 % 

 
 

4. art. 460 alin (3) din legea nr. 227/2015  
Clădirile  nerezidenţiale aflate în proprietatea sau 
deţinute de persoane juridice utilizate pentru 
activităţi din domeniul agricol 

 
0,4% 

Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor 
administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, 
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. 

Dacă o persoană juridică - concesionar, locatar, titular al dreptului de administrare sau de folosinţă - încheie 
ulterior contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă pentru aceeaşi clădire cu alte persoane, taxa pe 
clădiri va fi datorată de utilizatorul final. 

Cota de impozitare  pentru clădirile  rezidenţiale dobândite sau reevaluate în ultimii 3 ani, anteriori anului fiscal 
de referinţă nu s-a majorat, conform art. 489  din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

Cota de impozitare  pentru  clădirile  nerezidenţiale dobândite sau reevaluate în ultimii 3 ani, anteriori anului 
fiscal de referinţă nu s-a majorat, conform art. 489  din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 
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Capitolul III  -  Impozitul si taxa *) pe teren 

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in intravilan –terenuri cu construcţii 
Art.465 alin.(2) 
 

Zona în cadrul 
Localităţii 

Nivelul impozitului/taxei, corespunzător 
localităţilor de rangul  IV/V aplicat în 
anul fiscal 2022 

 

Persoane fizice 
  IV                   V 

Persoane juridice 
IV                   V 

 

A 1094               875 1094              875  
B 875                657  
   
 
 
Impozitul/taxa*) pe terenurile amplasate in intravilan -orice alta categorie de folosinţa decât cea de terenuri 
cu construcţii – 
Persoane fizice  
Art.465 alin.(4)      
N
r
. 
c
r
t. 

Categoria de folosinţă 

Nivelurile aplicabile in anul fiscal 2022  
- lei/ha** 

 

Zona A Zona B    

1 Teren arabil 37 28    
 

2 Păşune 28       25    
      

3 Fâneaţă 28 25    
 

 
 

 
 
 

 
      

 
4 Vie 61       46   
5 Livadă 70       61     
6 Pădure sau alt teren cu 

vegetaţie forestieră 
37 28 

  

7 Teren cu ape 20 17    
8 Drumuri şi căi ferate 0 0    
9 Neproductiv 0 0   
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*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a 
unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe 
teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de 
folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.  

**) În cazul impozitului pe terenurile amplasate în intravilan pentru a nu majora sau diminua, după caz, 
nivelurile respective, ca efect al rotunjirilor la a doua zecimală în urma conversiei generată de aplicarea Legii 
nr.348/2004 privind denominarea monedei naţionale, s-a procedat la raportarea nivelurilor impozitului pe teren în 
lei/ha, ţinând seama de faptul că 1m2=0,0001ha. 

Suma corespunzătoare din tabel se inmulteste cu coeficientul de corecţie aferent rangului localitati, care în 
cazul satului Măgura (reşedinţa) este 1,1 iar în cazul satului Ciuta este 1,0. 

Impozitul/taxa pe teren rezultat nu se majorează conform art. 489 din Legea 227/2015 privind  Codul  fiscal. 
Impozitul/taxa*) pe terenurile amplasate in intravilan -orice alta categorie de folosinţa decât cea de terenuri 
cu construcţii – 
Persoane  juridice 
Art.465 alin. (6)   lei/ha                                                                                                                                                          

Nr. 
crt
. 

Categoria de folosinţă 
Nivelurile aplicabile in anul fiscal 2022  

- lei/ha**  
Zona 

0 1 A B   

 

 

1 Teren cu construcţii 39 32   

 

2 Arabil 62 59   
3 Păşune 34 32   
4 Fâneaţă 34 32   

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

67 65   

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0   

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

69 65   

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 0   

 
7 

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

19 17   

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

0 0    
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8 
Teren cu apă, altul decât cel 
cu amenajări piscicole 

8 6   
 
 
 

 
 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 41 40   

9 Drumuri şi căi ferate 0 0   

10 Teren neproductiv 0 0    
Pentru anul 2022 suma corespunzătoare din tabel se inmulteste cu coeficientul de corecţie aferent rangului 

localitati, care în cazul satului Măgura (reşedinţa) este 1,1 iar în cazul satului Ciuta este 1,0. 
Impozitul/taxa pe teren rezultat nu se majorează cu conform art. 489 din Legea 227/2015 privind  Codul  

fiscal. 
 
Impozitul si taxa/ pe terenurile amplasate in extravilan 
Persoane fizice si juridice 
Art.465 alin. (7)      lei/ha                                                                                                                                                         

Nr. 
crt. 

Categoria de folosinţă 
Nivelurile aplicabile in anul fiscal 2022  

- lei/ha**  
Zona 

0 1 A B   
 

1 Teren cu construcţii 39 34   
2 Arabil 62 59   

 

3 Păşune 34 32   
4 Fâneaţă 34 32   

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

70 65   

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0   

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

68 65   

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 0   

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

19 17   

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

0 0   

8 
Teren cu apă, altul decât cel cu 
amenajări piscicole 

8 6   

8.1 Teren cu amenajări piscicole      42      40   
9 Drumuri şi căi ferate 0 0   
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10 Teren neproductiv 0 0   
 
 

Suma corespunzătoare din tabel se inmulteste cu coeficientul de corecţie aferent rangului localitati, care în 
cazul satului Măgura (reşedinţa) este 1,1 iar în cazul satului Ciuta este 1,0. 

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilan rezultat nu se majorează  conform art.489 din Legea 
227/2015 privind Codul fiscal. 

 
 
 
 
 

Capitolul IV – Impozitul pe mijloacele de transport 
Art.470 alin. (2)     

Vehicule înmatriculate 

Nivelurile aplicabile in anul fiscal 
2022 

 

Suma în lei, pentru fiecare grupă de 
200 cm3 sau fracţiune din aceasta 

 

1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi 
autoturisme cu capacitate cilindrică de 
până la 1600 cm3, inclusiv 

9  

2. Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu 
capacitate cilindrică de peste 1600 cm3 

11  

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică 
între 1601 cm3 şi 2000 cm3, inclusiv 

21  

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 

170  

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică 
de peste 3.001 cm3 

342  

7. Autobuze, autocare, microbuze 28  
8. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu 
masa totală maximă autorizată de până la 
12 tone inclusiv 

36  

9. Tractoare înmatriculate 21  
II. Vehicule înregistrate 

1.Vehicule cu capacitate cilindrică Lei/200cm3  
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1.1.Vehicule înregistrate cu capacitate 
cilindrică < 4.800 cm3 

5  

1.2.Vehicule înregistrate cu capacitate 
cilindrică > 4.800 cm3   

7 
 

 

2. Vehicule fără capacitate cilindrică 
evidenţiată           Lei/an/vehicul 

- 50 lei/an/vehicul în cazul 
mopedelor şi a vehiculelor cu 
tracţiune animală; 
  -150 lei/an/vehicul pentru restul 
vehiculelor înregistrate la Primăria 
comunei Măgura și care nu au carte 
de identitate pentru evidențierea 
capacității cilindrice. 

   
 

Art. 470 alin.(5) si (6) Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

Numărul de axe şi greutatea brută 
încărcată maximă admisă 

2022 Impozitul, în lei  

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 puţin  12 tone, dar 
mai mica de 13 tone 

0 157   

      2. Masa  de cel puţin  13 tone, dar 
mai mica de 14 tone 

157 433   

      3. Masa  de cel puţin  14 tone, dar 
mai mica de 15 tone 

433 610   

      4. Masa  de cel puţin  15 tone, dar 
mai mica de 18 tone 

610 1.379   

      5. Masa de cel puţin 18 tone 1379 1.379   
II. Trei axe 

      1. Masa  de cel puţin  15 tone, dar 
mai mica de 17 tone 

157 272   
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      2. Masa  de cel puţin  17 tone, dar 
mai mica de 19 tone 

272 559   

      3. Masa  de cel puţin  19 tone, dar 
mai mica de 21 tone 

559 726   

      4. Masa  de cel puţin  21 tone, dar 
mai mica de 23 tone 

726          1117   

      5. Masa  de cel puţin  23 tone, dar 
mai mica de 25 tone 

1117 1.737   

      6. Masa  de cel puţin  25 tone, dar 
mai mica de 26 tone 

1117 1.737   

     7. Masa de cel puţin 26 tone 1117 1.737   
III. Patru axe 

      1. Masa  de cel puţin  23 tone, dar 
mai mica de 25 tone 

726 735   

      2. Masa  de cel puţin  25 tone, dar 
mai mica de 27 tone 

735 1148   

      3. Masa  de cel puţin  27 tone, dar 
mai mica de 29 tone 

1148 1823   

      4. Masa  de cel puţin  29 tone, dar 
mai mica de 31 tone 

1.823 2.703   

      5. Masa  de cel puţin  31 tone, dar 
mai mica de 32 tone  

1.823 2.703   

      6. Masa de cel puţin 32 tone 1.823 2.703   

 
 
 
Numărul de axe şi greutatea brută 
încărcată maximă admisă 
 

2022 
Impozitul, în lei 

 

Ax(e) motor(oare) 
cu sistem de 

suspensie 
pneumatică sau 
un echivalent 
recunoscut 

Alte sisteme de 
suspensie pentru 

axele motoare 
  

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

0 0   

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

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

0 71   

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

71 162   

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

162 378   

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

378 489   

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

489 881   

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

881 1.546   

9. Masa de cel puţin 28 tone 881 1.546   
II. 2+2 axe 

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

151 380   

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

380 579   

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

579 851   

4. Masa  de cel puţin  28 tone, dar mai 
mică de 29 tone  851 1028   

5. Masa  de cel puţin  29 tone, dar mai 
mică de 31 tone 

1028 1.686   

6. Masa  de cel puţin  31 tone, dar mai 
mică de 33 tone 

1.686 2341   

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

2341 3.554   

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

2341 3554   

9. Masa de cel puţin  38 tone 2341 3554   
III. 2+3 axe 

1. Masa  de cel puţin  36 tone, dar mai 
mică de 38 tone 

1.863 2.592   

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

2.592 3523   

3. Masa de cel puţin  40 tone 2592 3523   
IV. 3+2 axe 
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1. Masa  de cel puţin  36 tone, dar mai 
mică de 38 tone 

1646 2286   

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

2286 3161   

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

3161 4676   

4. Masa de cel puţin  44 tone 3161 4676   
V.  3+3 

1. Masa  de cel puţin  36 tone, dar mai 
mică de 38 tone 

937 1133   

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

1133 1692   

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

1692 2694   

4. Masa de cel puţin  44 tone 1692 2694   
Art.470  alin.(7)                 Remorci, semiremorci sau rulote care nu fac  parte dintr-o combinaţie de autovehicule 

Masa totală maximă autorizată 
Nivelurile aplicabile in 

anul fiscal 2022 
 

Impozitul, în lei  
a. Până la 1 tonă, inclusiv    11  
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 72  
Art.470 alin.(8)  Mijlocul de transport pe ap 
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz 
personal 

25  

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 66  
3. Bărci cu motor 248  
4. Nave de sport şi agrement *) 580  
5. Scutere de apă 248  
6. Remorchere şi împingătoare: 
a) până la 500 CP inclusiv 660  
b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv 1073  
c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv 1.650  
d) peste 4.000 CP 2.640  
7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta 215  

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: 
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a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv                  215  
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la 
3.000 tone, inclusiv 

330  

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone 578  
*) Criteriile de stabilire a cuantumului impozitului vor fi prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentului cod. 
Impozitul pe  mijloacele de transport  rezultat se majorează cu o cotă adiţională de 0 % conform art. 489 din Legea 
227/2015 privind Codul fiscal 
 
Art.474 alin.(1) 
 

Taxa pentru eliberarea 
certificatului de urbanism, în 
mediu urban 

Nivelurile aplicabile in anul 
fiscal 2022 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de 
urbanism 

Taxa, în lei 

a) Până la 150 m², inclusiv 9 
b) Între 151 şi 250 m², inclusiv 10 
c) Între 251 şi 500 m², inclusiv 12 
d) Între 501 şi 750 m², inclusiv 16 
e) Între 751 şi 1.000 m², inclusiv 17 

f) Peste 1.000 m² 
18 + 0,01 lei/m² pentru 

fiecare m2 care depăşeşte 
1.000 m² 

Art.474 alin.(4) 

Taxa pentru avizarea certificatului 
de urbanism de către comisia de 
urbanism şi amenajarea 
teritoriului, de către primari sau 
de structurile de specialitate din 
cadrul consiliului judeţean  

 
20 lei 

Art.474 alin.(5) 

Taxa pentru eliberarea unei 
autorizaţii de construire pentru o 
clădire rezidenţială sau clădire-
anexă  

0,63 % din valoarea autorizată 
a lucrărilor de construcţii 

Art.474 alin.(6) 

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

1,25 % din valoarea autorizată 
a lucrărilor de construcţie, 
inclusiv valoarea instalaţiilor 
aferente. 
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Art. 474 alin.(8) 

Taxa pentru prelungirea unei 
autorizaţii de construire 30% din cuantumul taxei 

pentru eliberarea certificatului 
sau a autorizaţiei iniţiale 

Art.474 alin.(9) 

Taxa pentru eliberarea 
autorizaţiei de desfiinţare, totală 
sau parţială, a unei construcţii 

0,1% din valoarea impozabilă 
stabilită pentru determinarea 
impozitului pe clădiri, aferentă 
părţii desfiinţate. 
 

Art.474 alin.(10) 

Taxa pentru eliberarea 
autorizaţiei de foraje sau excavări 
necesare lucrărilor de cercetare şi 
prospectare a terenurilor în etapa 
efectuării studiilor geotehnice şi a 
studiilor privind ridicările 
topografice, sondele de gaze, 
petrol şi alte excavări se datorează 
de către titularii drepturilor de 
prospecţiune şi explorare 

13 lei /mp. foraje 
13 lei/ mp. excavari 

Art.474 alin.(12) 

Taxa pentru eliberarea 
autorizaţiei necesare pentru 
lucrările de organizare de şantier 
în vederea realizării unei 
construcţii 

4% din valoarea autorizată a 
lucrărilor de organizare de 
şantier. 
 

Art.474 alin. (13) 

Taxa pentru eliberarea 
autorizaţiei de amenajare de 
tabere de corturi, căsuţe sau 
rulote ori campinguri 

3% din valoarea autorizată a 
lucrărilor de organizare de 
şantier. 
 

Art. 474 alin. (14) 

Taxa pentru autorizarea 
amplasării de chioşcuri, 
containere, tonete, cabine, spaţii 
de expunere, corpuri şi panouri 
de afişaj, firme şi reclame situate 
pe căile şi în spaţiile publice 

10 lei, inclusiv, pentru fiecare 
metru pătrat de suprafaţă 
ocupată de construcţie. 
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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 lei, inclusiv, pentru fiecare 
racord 

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

11 lei 

Art.475 alin.(2) 

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

80 lei/buc - atestat de 
producător si carnet de 
comercializare  a produselor 
din sectorul agricol 
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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, datorează 
bugetului local al comunei, 
oraşului sau municipiului, după 
caz, în a cărui rază administrativ-
teritorială se desfăşoară 
activitatea, o taxă pentru 
eliberarea/vizarea anuală a 
autorizaţiei privind desfăşurarea 
activităţii de alimentaţie publică, 
în funcţie de suprafaţa aferentă 
activităţilor respective, în sumă 
de: 
    a) până la 4.000 lei, pentru o 
suprafaţă de până la 500 m2, 
inclusiv; 
    b) între 4.000 şi 8.000 lei 
pentru o suprafaţă mai mare de 
500 m2. 
 

a) până la 4600 lei, pentru o 
suprafaţă de până la 500 m2, 
inclusiv; 
 b) 6900 lei pentru o suprafaţă 
mai mare de 500 m2. 
 

 
 
Capitolul VI – Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate 
Art. 477 alin. (5)  Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate 

Taxa pentru serviciile  de reclamă şi publicitate 

Cota fiscala aplicata pentru anul 
2022- % din valoarea serviciilor 
de reclamă si publicitate, cu 
excepţia TVA 

Servicii de reclamă şi publicitate încheiate 
pe baza de contract sau a unui alt fel de 
înţelegere* 

1,15 % 

* cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale 
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Art.478 alin.(2) 

Taxa pentru AFISAJ în scop de 
reclamă şi publicitate: 

Nivelurile aplicabile in anul fiscal 
2022 

- lei/m2 sau fracţiune de m2 - 
a) în cazul unui afişaj situat în 
locul în care persoana 
derulează o activitate 
economică         

33 

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

24 

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate prevăzută de art.477 si art.478 din Legea 227/2015 nu se 
majorează conform art.489 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal 
 
Capitolul VII – Impozitul pe spectacole 
Art.480 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal  

Manifestarea artistică sau activitatea 
distractivă 

Cota aplicata pentru anul fiscal 
2022 % din suma încasată din 
vânzarea biletelor de intrare şi a 
abonamentelor. 

a) în cazul unui spectacol de teatru, balet, 
operă, operetă, concert filarmonic sau altă 
manifestare muzicală, prezentare a unui film la 
cinematograf, un spectacol de circ sau orice 
competiţie sportivă internă sau internaţională 

1,15% 

b) în cazul oricărei alte manifestări artistice 
decât cele enumerate mai sus 

2,3% 

 
Conform prevederilor art. 483 alin. (1)  din Legea nr.227/2015 privind  Codului fiscal cu modificările şi 

completările ulterioare, impozitul pe spectacole se plăteşte lunar, până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei 
în care se organizează spectacolul, la bugetul local al comunei Măgura; 

Persoanele fizice şi juridice care datorează impozitul pe spectacole au obligaţia de a depune  declaraţii la 
compartimentul de impozite si taxe locale al primăriei Măgura,  privind spectacolele  desfăşurate până la data stabilită 
pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole. 
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Denumirea taxei 
Nivelurile aplicabile in anul fiscal 

2022 –lei- 
Art.484 alin.(2)  
 

Taxa pentru eliberarea 
certificatului de atestare a 
edificării/extinderii construcţiei 
(edificată fără autorizaţie de 
construire) 

0,58 % din valoarea impusă la 
compartimentul de impozite si 

taxe locale 

 Taxa pentru eliberarea 
certificatului de autodemolare 
clădire/construcţie (fără 
autorizaţie de desfiinţare)  

0,12% din valoarea impusă la 
compartimentul de impozite si 

taxe locale 

 Taxa adeverinţă pentru lucrări 
care nu necesită autorizaţie de 
construire,  conform art. 11 din 
Legea nr. 50/1991 republicată 
privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, in 
cazul în care se solicită de către 
persoanele juridice, acordul 
diverselor lucrări la 
clădiri/construcţii cu alte 
funcţiuni decât cele de clădiri 
rezidenţiale şi anexe la clădiri 
rezidenţiale 

 
1,15% din valoarea declarată prin 

devizul estimativ, care este 
obligatoriu să se prezinte odată cu 
cererea de executare a lucrărilor 

fără autorizaţie de construire 

 Taxa pe perioada ocupării 
domeniului public sau privat 
comunal pentru executarea 
lucrărilor de branşamente, 
racorduri şi extinderi de reţele 
edilitare subterane, de către 
persoane fizice/juridice cu 
excepţia regiilor autonome de 
subordonare locală 

12 lei/ ml /zi pt. persoane 
juridice 

2 lei/ml /zi pt. persoane fizice 
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Art.484 alin.(3)  
 

Taxa mediatizare documentaţie 
PUZ  
Taxa mediatizare documentaţie 
PUD 
Taxa pentru eliberarea Adresei 
Anexa 3A 
Taxa adeverinţă categoria de 
folosinţă a imobilelor în 
teritoriu intravilan 

230 lei 
 

115 lei 
 

9 lei 
 
 

12 lei 

Art. 484  Taxă pentru descărcarea de 
sarcina arheologică 
lei/mp săpătură 
lei/pagină elaborare 
documente 

 
8 lei/mp săpătură 

40 lei/pagină elaborare 
documente 

Denumirea taxei 
Nivelurile aplicabile in anul fiscal 

2022 –lei- 
Art. 486  Taxa eliberare copii xerox 

simple: 
-format A4/faţă 
-format A4/faţă-verso 
-format A3/faţă 
-format A3/faţă-verso 
 

 
 

1 lei 
2 lei 
4 lei 
8 lei 

 
 Copii conforme cu originalul 

-format A4/faţă 
-format A4/faţă-verso 
-format A3/faţă 
-format A3/faţă-verso 
 

5 lei 
10 lei 
10lei 
20 lei 

 Taxa pentru comunicarea în 
scris, la cerere persoanelor 
interesate, a unor informaţii 
privind imobilele notificate la 
Legea nr. 10/2001 

12 lei/act emis 
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Art. 486 alin.(1) Taxa de ocupare/utilizare 
temporară a domeniului public 
pe teritoriul 
sitului/ansamblului clasat ca 
monument sau zonă protejată 
construită sau naturală 

1 leu/mp./zi 

 Taxa de ocupare/utilizare 
permanentă a domeniului 
public pe teritoriul 
sitului/ansamblului clasat ca 
monument sau zonă protejată 
construită sau naturală 

12 lei/mp./an 

Art.486 Taxă pentru vizitarea muzeelor, 
a caselor memoriale sau a 
monumentelor istorice de 
arhitectură  şi arhitectonice. 
Bilete pentru cuantificarea 
numărului de vizitatori ai 
evenimentelor de marketing 
cultural  în cadrul cărora 
publicul beneficiază de acces 
gratuit în expoziţie. 

3 lei/vizită  copii, elevi, 
studenţi,pensionari 
7 lei/vizită adulţi 

 
- gratuit 

 Taxă filmare 230 lei 
 Taxă fotografiere 58 lei 
 Taxa ghidaj la solicitarea 

vizitatorilor 
58 lei 

 
 

Taxa ateliere interactive cu 
adulţii şi tinerii şi alte activităţi 
culturale 
 

12 lei/participant 

 Art.486 alin.(4) Taxa pentru  îndeplinirea  
procedurii de divorţ pe cale 
administrativă   

575 lei 

Art.493 alin.(3)  Nivelurile aplicabile in anul fiscal 2022 –lei- 
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Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit. a) se 
sancţionează cu amendă de la 70  lei la 279 
lei, iar cele de la  alin. (2) lit. b) cu amendă de 
la 279 lei la 696  lei. 

Art.494 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 325  lei la 1.578  lei. 

Art.494 alin.(5)   

Nivelurile aplicabile in anul fiscal 2022–lei- 
În cazul persoanelor 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 280  lei la 
1.116 lei, iar cele de la  alin. (2) lit. b) cu 
amendă de la 1.116 lei la 2.784  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 1.300  lei la 6.312  lei 

 
Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare 
Anexa   -   Lista cuprinzând taxele extrajudiciare de timbru 

Extras din norma juridică 
Nivelurile aplicabile in 

anul fiscal 2022 
 

Taxa, în lei  
Capitolul I 
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor 
Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii 
prestate de unele instituţii publice 
Nr.crt Denumirea serviciului Taxa (lei)  
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1 
 
 
 
 
 
 

Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi 
locale, de alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, 
care, în exercitarea  atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice 
anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a 
oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o 
situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă 
taxă extrajudiciară de timbru mai mare  

 
 
 
7 
 
 

 
 

2 Eliberarea ,la cerere ,a certificatelor medico-legale si a altor 
certificate medicale folosite in justitie 

2  

3 Eliberarea la cerere a certificatelor de cazier judiciar 2  
 
 
 
 
 
      Preşedinte de şedinţă 
    Consilier Claudia Mihaela Mirea 

                                                                                                  
                                           Contrasemnează,                                                                                            
                                               Secretar general comuna, 
               Otilia-Valentina Nita 

                                                              
 
 


