


 

                                                                                             

 

 

T A B L O U L 

cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor şi taxelor locale, taxele speciale şi amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se 

ajustează, după caz, de către Consiliul Local al  Comunei Crizbav 

în limitele şi în condiţiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal - indexare 5.1% 

 

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

CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL PE CLĂDIRI ŞI TAXA PE CLĂDIRI 

Art. 457 alin. (1) - Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea 

persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 

0,08% - 0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii. Cota impozitului pe clădiri se stabileşte prin 

hotărâre a consiliului local. 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2023 

0,1% 

Art. 457 alin. (2) -  Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată 

în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2 , din tabelul următor: 

 

 

 

Tipul clădirii 

 

VALORILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL  

Valoarea impozabilă 

- lei/m² - 

Cu instalaţii de apă, 

canalizare, electrice şi 

încălzire (condiţii 

cumulative) 

Fără instalaţii de apă, 

canalizare, electricitate sau 

încălzire 

2022 2023 2022 2023 

A. Clădiri 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 

 

1.129 

 

1.187 

 

677 

 

712 

B. Clădiri cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau 

din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic  

 

339 

 

356 

 

226 

 

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 chiminc   

 

226 

 

238 

 

197 

 

207 

D. Clădire-anexă cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din  

vălătuci, sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic   

 

142 

 

149 

 

84 

 

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 

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 decît cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de 

clădiri prevăzute la lit. A - D 

50% din suma care s-ar aplica 

clădirii 
50% din suma care s-ar aplica 

clădirii 

ANEXA 
la Hotărârea Consiliului Local nr. 70 din 21.10.2022                

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2023 



 

(3) În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevăzut la alin. (2) 

valoarea impozabilă cea mai mare corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare. 

(4) Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor 

sau ale celor situate la subsol sau la mansardă, exceptând suprafeţele podurilor neutilizate ca locuinţă, ale scărilor şi teraselor neacoperite. 

(5) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin 

înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4. 

(6) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează prin înmulţirea valorii determinate conform alin. (2) - (5) cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în 

tabelul următor: 

 

Localitate Coeficient corecție 

Crizbav 1,00 

Cutuș 0,95 

 

(7) În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficientul de corecţie prevăzut la alin. (6) se reduce cu 0,10. 

(8) Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1) - (7), 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. 

(9) 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. 

 

 COTA STABILITĂ DE 

CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 

2022                     2023 

Art. 458 alin. (1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin 

aplicarea unei cote cuprinse între 0,2 - 1,3% asupra valorii care poate fi: 

a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; 

b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; 

c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 

ani anteriori anului de referinţă. 

(2) Cota impozitului pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. 

0,2% 0,2% 

(3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, 

impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 
0,4% 0,4% 



(4) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea 

cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457. 
2% 2% 

Art. 460 alin. (1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe 

clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% - 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii. 
0,1% 0,1% 

Art. 460 alin. (2)  Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe 

clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2% - 1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii. 
0,5% 0,5% 

(3) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate pentru activități din 

domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 
0,4% 0,4% 

Art. 462 alin. (2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la 

data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local.                     
10% 10% 

 

CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL PE TEREN ŞI TAXA PE TEREN 

Art. 465 alin. (1) Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de 

folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local. 

alin. (2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, precum şi terenul înregistrat 

în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei 

terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel: 

Zona în 

cadrul 

localităţii 

 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU 

ANUL 2021 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL: 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi 

-lei/ha- 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi 

-lei/ha- 

2022 2023 

0 I II III IV V IV V IV V 

A 
8.282 - 

20.706 

6.878 -

17.194 

6.042 -

15.106 

5.236 -

13.090 

711 -

1.788 

569 -

1.422 

    

B 
6.878 - 

17.194 

5.199 -

12.998 

4.215 -

10.538 

3.558 -

8.894 

569 -

1.422 

427 -

1.068 

    

C 
5.199 -

12.998 

3.558 -

8.894 

2.668-

6.670 

1.690 -

4.226 

427 -

1.068 

284 - 

710 

482 

Crizbav 

320 

Cutuș 

507 

Crizbav 

336 

Cutuș 

D 
3.558 -

8.894 

1.690 -

4.226 

1.410-

3.526 

984 -

2.439 

278 -  

696 

142 - 

 356  

    

 

 



Alin. (3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, 

impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest rezultat 

se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (5). 

Alin. (4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul următor, exprimate în lei pe hectar: 

Nr. 

crt. 

                        Zona 

 

Categoria  

de  folosinţă 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

PENTRU ANUL 2021 

- lei/ha - 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL: 

2022              - lei/ha -                 2023 

A B C D C D C D 

1 Teren arabil 28 21 19 15 22 17 23 18 

2 Păşune 21 19 15 13 17 15 18 16 

3 Fâneaţă 21 19 15 13 17 15 18 16 

4 Vie 46 35 28 19 31 22 33 23 

5 Livadă 53 46 35 28 39 31 41 33 

6 Pădure sau alt teren cu 

vegetaţie forestieră 

28 21 19 15 22 17 23 18 

7 Teren cu ape 15 13 8 0 8 0 8 0 

8 Drumuri şi căi ferate 0 0 0 0 - 0 - 0 

9 Neproductiv 0 0 0 0 - 0 - 0 

 

Alin. (5) Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în următorul tabel: 

 

Localitate Rangul localității Coeficientul de corecție 

Crizbav IV 1,10 

Cutuș V 1,00 

 

Alin. (6) Ca excepţie de la prevederile alin. (3) - (5), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul 

agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin. (7) numai dacă 

îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: 

a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură; 

b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a). 

 

Art. 465 alin. (7) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu 

suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevazut la art. 457 alin. (6). 

 

Localitate Coeficient corecție 

Crizbav 1,00 

Cutuș 0,95 

 

 



         

Categoria de folosinţă 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL 

FISCAL 

PENTRU ANUL 2021 

- lei/ha - 

NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL: 

- lei/ha – 

2022                          2023 

1 Teren cu construcţii 22 – 31 25 26 

2 Teren arabil 43 – 50 48 50 

3 Păşune 20 – 28 23 24 

4 Fâneaţă 20 – 28 23 24 

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 49 – 55 54 57 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0 0 

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 49 – 56 54 57 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 0 0 

7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui 

prevăzut la nr. crt. 7.1 
8 – 16 8 8 

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

protecţie 
0 0 0 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 1 – 6 1 1 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 26 – 34 29 30 

9 Drumuri şi căi ferate 0 0 0 

10 Teren neproductiv 0 0 0 

Art. 467 alin. (2)  Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către 

contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 10%, 

stabilită prin hotărâre a consiliului local.  

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU ANUL  

2022                          2023 

10% 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLUL IV  -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

Art. 470 alin. (2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a 

acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

Nr. 

crt. 
Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL  

Lei/200 cm³ sau fracţiune din aceasta 

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm³ sau fracţiune din aceasta)                                                               2022                                       2023 

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până 

la 1.600 cm3, inclusiv 
                     8                      8 

2 Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3                      9                      9 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv 21 22 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv 81 85 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv 163 171 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 328 345 

7 Autobuze, autocare, microbuze 27 28 

8 Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 

tone, inclusiv 
33 35 

9 Tractoare înmatriculate 21 22 

II. Vehicule înregistrate 

 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL  

2022                                             2023 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică - lei/200 cm3 -* 

1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 4 4 

1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 6 6 

2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidenţiată 56 59 

 * grupa de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta 

Art. 470 alin. (3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 

minimum 50%, conform hotărârii consiliului local. 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL  

2022 2023 

50% 50% 
 

(4) În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective. 

 

În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport se stabileste 

conform art. 491 alin  (11)  “ Prin excepție, sumele prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin. (5) și (6) se indexează anual în funcție de rata de schimb a 

monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an și publicată în Jurnalul Uniunii Europene și de nivelurile minime prevăzute în 

Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri.”= 4,9490 lei/ euro. 

 



Art. 470 alin. (5)  În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală 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 maximă admisă  

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL: 

Impozitul (în lei/an) 

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

echivalentele recunoscute 
Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare 

                                                                                 2021                                         2022                                    2021                                       2022 

I două axe 

 1 Masa de cel puţin 12 tone, 

dar mai mică de 13 tone 

0 

 

0 

 
157 161 

 2 Masa de cel puţin 13 tone, 

dar mai mică de 14 tone 
157 161 434 445 

 3 Masa de cel puţin 14 tone, 

dar mai mică de 15 tone 
434 445 610 626 

 4 Masa de cel puţin 15 tone, 

dar mai mică de 18 tone 
610 626 1383 1419 

 5 Masa de cel puţin 18 tone 610 626 1383 1419 

II 3 axe 

 1 Masa de cel puţin 15 tone, 

dar mai mică de 17 tone 
157 161 273 280 

 2 Masa de cel puţin 17 tone, 

dar mai mică de 19 tone 
273 280 561 576 

 3 Masa de cel puţin 19 tone, 

dar mai mică de 21 tone 
561 576 728 747 

 4 Masa de cel puţin 21 tone, 

dar mai mică de 23 tone 
728 747 1120 1149 

 5 Masa de cel puţin 23 tone, 

dar mai mică de 25 tone 
1120 1149 1742 1787 

 6 Masa de cel puţin 25 tone, 

dar mai mică de 26 tone 
1120 1149 1742 1787 

 7 Masa de cel puţin 26 tone 
1120 1149 

1742  

 

1787 

 

III 4 axe 

 1 Masa de cel puţin 23 tone, 

dar mai mică de 25 tone 
728 747 737 756 

 2 Masa de cel puţin 25 tone, 

dar mai mică de 27 tone 
737 756 1151 1181 

 3 Masa de cel puţin 27 tone, 1151 1181 1827 1875 



dar mai mică de 29 tone 

 4 Masa de cel puţin 29 tone, 

dar mai mică de 31 tone 
1827 1875 2710 2780 

 5 Masa de cel puţin 31 tone, 

dar mai mică de 32 tone 
1827 1875 2710 2780 

 6 Masa de cel puţin 32 tone 1827 1875 2710 2780 

 

Art. 470 alin. (6)  În cazul unei 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 maximă admisă 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL  

Impozitul (în lei/an) 

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

pneumatică sau un echivalentele recunoscute, 

majorate 

Alte sisteme de suspensie pentru axele 

motoare, majorate 

                                                                                                                            2021                                2022                            2021                         2022 

I 2 + 1 axe 

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

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

 3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 0 71 73 

 4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 71 73 162 166 

 5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 162 166 378 388 

 6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 378 388 490 503 

 7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 490 503 882 905 

 8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 882 905 1549 1589 

 9 Masa de cel puţin 28 tone 882 905 1549 1589 

II 2 + 2 axe 

 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 152 156 353 362 

 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 353 362 581 596 

 3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 581 596 852 874 

 4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 852 874 1030 1057 

 5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1030 1057 1691 1735 

 6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1691 1735 2346 2407 

 7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2346 2407 3562 3655 

 8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2346 2407 3562 3655 

 9 Masa de cel puţin 38 tone 2346 2407 3562 3655 

III 2 + 3 axe 

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1867 1916 2599 2667 

 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2599 2667 3532 3624 



 3 Masa de cel puţin 40 tone 2599 2667 3532 3624 

IV 3 + 2 axe 

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1650 1693 2291 2351 

 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2291 2351 2386 2448 

 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2386 2448 4688 4810 

 4 Masa de cel puţin 44 tone 2386 2448 4688 4810 

V 3 + 3 axe 

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 938 962 1135 1165 

 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1135 1165 1696 1740 

 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1696 1740 2699 2769 

 4 Masa de cel puţin 44 tone 1696 1740 2699 2769 

 

Art. 470  alin. (7) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (6), impozitul 

pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

 

Masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE STABILITE  

DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL  

                        2022                     Impozit - lei -                 2023 

a. Până la 1 tonă, inclusiv    9 9 

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 38 40 

c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone  58 61 

d. Peste 5 tone 73 77 

Art. 470 alin. (8) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 24 25 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 63 66 

3. Bărci cu motor 237 249 

4. Nave de sport şi agrement 1263 1327 

5. Scutere de apă 237 249 

6. Remorchere şi împingătoare: X X 

a) până la 500 CP, inclusiv 630 662 

b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv 1026 1078 

c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv 1577 1657 

d) peste 4000 CP 2524 2653 

7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta 204 214 

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X X 

a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 204 214 

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 3000 de 

tone, inclusiv 

316 332 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone  553  581 



Art. 472 alin. (2)   Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de 

transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 

31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o bonificaţie de până la 

10% inclusiv, stabilită prin hotărâre a consiliului local.                          

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 

2022                                                       2023 

    10% 10% 

 

 

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE  URBANISM, A AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE ŞI A 

ALTOR AVIZE ŞI AUTORIZAŢII 

Art. 474 alin. (1)   Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism este egală cu 50% din 

suma stabilită conform tabelului următor: 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL  

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism 2022                     - lei -                 2023 

a) până la 150 m² inclusiv 6 6 

b) între 151 şi 250 m² inclusiv 7 7 

c) între 251 şi 500 m² inclusiv 9 9 

d) între 501 şi 750 m² inclusiv 13 14 

e) între 751 şi 1.000 m² inclusiv 16 17 

f) peste 1.000 m² 
16 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare 

m2 care depăşeşte 1.000 m2 

17 + 0,01 lei/m2, pentru 

fiecare m2 care depăşeşte 

1.000 m2 

(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 

50% din taxa stabilită conform alin. (1). 
50% 50% 

(3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul 

taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale. 
30% 30% 

Art. 474 alin. (4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism 17 18 

Art. 474 alin. (10) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări 8 8 

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 

8 lei/mp 8 lei/mp 

Art. 474 alin. (15) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi 

branşamente 
15 16 

Art. 474 alin. (16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă 9 9 

Art. 475 alin. (1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare 23 24 

Art. 475 alin. (2) Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru 

eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol.  
90  95 

Pentru eliberarea unui carnet nou in perioada de valabilitate a atestatului de producator. 0 45 

Art. 475 alin. (3) lit. a) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind 

desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pentru o suprafaţă de până la 500 m2, 

inclusiv 

113 119 



Art. 475 alin. (3) lit. b) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind 

desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2 
4.513 4.743 

 

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 

Art. 477 alin. (5)  

Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 

2022                                            2023 

3%                                                3% 

 

Art. 478 alin. (2)  

Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL  

2022                                              2023 

 

- lei/m2 sau fracţiune de m2 - 

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică 5                                                     5 

b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru reclamă şi 

publicitate 
5                                                     5 

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE 

Art. 481 alin. (2)  

Impozitul pe spectacole 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 

2022                                             2023 

 

a) în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, 

concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, 

un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională 

2%                                                  2% 

b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a) 

 

 

5% 

 

5% 

CAPITOLULVIII – TAXE SPECIALE 

 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 

2022                                                2023 

 

 

 

Hotărârea consiliului local nr. 49 din 25.07.2009 privind instituirea taxei de salubrizare în 

comuna Crizbav 

20 lei/gospodărie; 

10 lei/gospodărie pentru 

pensionarii în vârstă de peste 65 

de ani care locuiesc singuri; 

20 lei/gospodărie; 

10 lei/gospodărie pentru 

pensionarii în vârstă de peste 65 

de ani care locuiesc singuri; 



CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE 

 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 

2022                                                 2023 

Art. 486 alin. (1) ➢ Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București sau 

consiliile județene, după caz, pot institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor 

publice și pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de 

arhitectură și arheologice și altele asemenea. 

 (3) Taxele prevăzute la alin. (1) și (2) se calculează și se plătesc în conformitate cu 

procedurile aprobate de autoritățile deliberative interesate.  

0 1 leu/mp/zi 

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

Taxa poate fi majorată prin hotărâre a consiliului local, fără ca majorarea să poată depăşi 

50% din această valoare*. 

564 593 

Art. 486 alin. (5) ➢ Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale 

sau de pe alte asemenea planuri. 
35 37 

 

CAPITOLUL  X – SANCŢIUNI 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

Art. 493 

(3) Contravenţia prevăzută la alin. (2)  

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 

2022                                          2023 

- lei - 

 lit. a) se sancţionează cu amendă (Depunerea peste termen a declaraților de impunere 

fiscală) 
78-311 82-327 

 lit. b) se sancţionează cu amendă (Nedepunerea eclaraților de impunere fiscală) 311-776 327-816 

(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. 

361-1759 379-1849 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 

(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%. ➢ ➢ ➢ 

➢ Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă (Depunerea peste 

termen a declatraților de  impunere fiscală) 
312-1242 328-1305 

➢ Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancţionează cu amendă (Nedepunerea 

eclaraților de impunere fiscală) 
1242-3102 1305-3260 

➢ 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 

1449-7031 1523-7390 

   



 



5.1935 4.949

Nr. de axe si greutate bruta incarcata maxim admisa

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 31 0 161 0 33

Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 31 86 161 445 33 90

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 86 121 445 626 90 126

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 121 274 626 1419 126 287

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 31 54 161 280 33 57

Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 54 111 280 576 57 116

Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 111 144 576 747 116 151

Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 144 222 747 1149 151 232

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 222 345 1149 1787 232 361

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 222 345 1149 1787 232 361

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 144 146 747 756 151 153

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 146 228 756 1181 153 239

Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 228 362 1181 1875 239 379

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 362 537 1875 2780 379 562

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 362 537 1875 2780 379 562

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă 

admisă

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

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

Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 14 0 73 0 15

Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 14 32 73 166 15 34

ANEXA HCL 70/21.10.2022

privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023

III. PATRU AXE

II. TREI AXE

I. DOUA AXE

Art. 470 alin. (5)  În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai 

mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în 

tabelul următor:

Art. 470 alin. (6) 
 
În cazul unei 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:    

Valoare impozit 

calculat conform 

HCL 2022 - LEI in 

functie de inflatie 

2.6%

Valoare impozit 

calculat conform 

valoare EURO la 

01.10.2022         

4.9490 lei/ EURO

ANEXA 1 

DIRECTIVA 

1999/62/CE

Valoare impozit 

calculat conform 

valoare EURO la 

01.10.2022         

4.9490 lei/ EURO

ANEXA 1 

DIRECTIVA 

1999/62/CE

Valoare impozit 

calculat conform 

HCL 2022 - LEI in 

functie de inflatie 

2.6%

I. 2 + 1 axe



Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 32 75 166 388 34 78

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 97 175 503 905 102 183

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 175 307 905 1589 183 321

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 30 70 156 362 32 73

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 70 115 362 596 73 120

Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 115 169 596 874 120 177

Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 169 204 874 1057 177 214

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 204 335 1057 1735 214 351

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 335 465 1735 2407 351 486

Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 465 706 2407 3655 486 739

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 465 706 2407 3655 486 739

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 370 515 1916 2667 387 539

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 515 700 2667 3624 539 732

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 327 454 1693 2351 342 475

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 454 628 2351 2448 475 495

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 628 929 2448 4810 495 972

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 186 225 962 1165 194 235

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 225 336 1165 1740 235 352

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 336 535 1740 2769 352 560

II. 2 + 2 axe

III. 2 + 3 axe

IV. 3 + 2 axe

V. 3 + 3 axe


