
  

  
 
         

Nr.128 din 11.10.2022        Proiect  

                                             Avizat secretar general 
 

HOTĂRÂREA NR. 

din _____2022 
privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale şi a 

altor taxe asimilate, a taxelor pentru ocuparea temporară a domeniului public/privat al 

orașului Nădlac, precum şi a amenzilor aplicabile pentru anul fiscal 2023 

 
 

 Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data 

____2022, 
 Având în vedere: 

- inițiativa primarului oraşului Nădlac, exprimată în referatul de aprobare, 

înregistrat cu nr.6225/11.10.2022 
- referatul serviciului buget din cadrul primăriei oraşului Nădlac  

nr.6211/10.10.2022 

- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 

nr.6224/11.10.2022 
- Hotărârea Consiliului local Nădlac nr.62/31.05.2022 privind aprobarea 

nivelurilor impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei 

sau care sunt stabilite pe baza unei sume în lei, precum şi limitele amenzilor 
care se fac venit la bugetul local, care se indexează anual pe baza ratei inflației, 

aplicabile în anul fiscal 2023 

- procesul verbal de afișare și anunțul propriu-zis nr.6228/11.10.2022 în baza 

prevederilor Legii nr.52/2003 
- Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, actualizată 

- Hotărârea Guvernului nr.831/2022 de aprobare a Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică 

- prevederile Titlului IX, art.453-495 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 
actualizată  

- prevederile art.27 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 

actualizată 

- prevederile art.129, lit.b (4), lit.c din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, actualizată 

- avizul _____ al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 

juridică şi de disciplină 
- avizul _____ al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie 

mediu şi turism, administraţie publică locală 

- avizul _____ al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, 
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport 

În temeiul art.139(3), lit.c din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, actualizată 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă nivelurile valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale şi 

a altor taxe asimilate, a taxelor pentru ocuparea temporară a domeniului public/privat 
al orașului Nădlac, precum şi a amenzilor aplicabile pentru anul fiscal 2023, conform 

anexelor nr.1-2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac 
și se comunică către: 

- cetăţeni, prin afişare 

- Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul Juridic și Contencios 
Administrativ– Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor  

 

 
Inițiator 

PRIMAR UAT NĂDLAC 

 
S 

 
 
 

AI/2 ex 

 

 



 - 

  

  
     
                                                       Anexa nr.2 la H.C.L. Nădlac nr.     / 
 
 

 
 

TAXELE  PENTRU OCUPAREA TEMPORARĂ A DOMENIULUI PUBLIC/PRIVAT AL 

ORAȘULUI NĂDLAC 
 
           Taxa pentru ocuparea temporară a locurilor publice, altele decât cele special 

amenajate (piaţa), precum şi suprafeţele din faţa magazinelor sau atelierelor de prestări 
servicii, standuri situate de-a lungul drumurilor publice, în parcări sau în alte locuri anume 
stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale, după caz, se stabileşte după cum urmează : 

 

Nr. 

Crt. 

S P E C I F I C A Ţ I E ANUL 

2022 2023 

 
 
 

 
I. 

Taxa pentru ocuparea  domeniuuil public şi/sau privat al oraşului Nădlac cu APARATE, 
STANDURI, TONETE,  pentru vânzarea de produse sau prestări servicii în faţa magazinelor 

unde îşi desfăşoară activitatea contribuabilii respectivi 
1. aparate pop-corn, vată de zahăr 5 lei/mp/zi 10 lei/mp/zi 

2. aparate îngheţată, alte automate de 

produse 

5 lei/mp/zi 10 lei/mp/zi 

3. aparate frigorifice 2 lei/mp/zi 10 lei/mp/zi 

4. standuri pentru comercializare flori 
şi/sau legume -   fructe 

2 lei/mp/zi 5 lei/mp/zi 
 

5. expunere mărfuri diverse 0,5 lei/mp/zi 5 lei/mp/zi 

 Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local, achitarea taxei se face 
anticipat, odată cu aprobarea cererii, pentru perioadă specificată în cerere. 

 
 

II. 

Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului Nădlac cu APARATE, STANDURI, 
TONETE , GHERETE  cu ocazia desfăşurării unor manifestări cultural /sportive (Zilele 

oraşului, festivaluri, sărbători, etc.). 
1. pentru 1(una ) zi 10 lei/mp/zi 10 lei/mp/zi 

2. între 2 – 5 zile 10 lei/mp/zi 10 lei/mp/zi 

3. peste 5 zile 3 lei/mp/zi 3 lei/mp/zi 

 Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local, cu minimum 5 zile 
înaintea evenimentului, iar achitarea taxei se face anticipat odată cu aprobarea cererii, pentru 

perioada specificată în cerere. 

 
 

III. 

Taxa ocupare domeniul public şi /sau privat al oraşului Nădlac cu construcţii provizorii( 
GHERETE ) pentru desfăşurarea de activităţi comerciale (altele decât cele prevăzute la 

punctul I) 
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1. pentru desfăşurarea activităţii de 
alimentaţie publică 

1 leu/mp/zi 1 leu/mp/zi 

2. alte activităţi 2 lei/mp/zi 2 lei/mp/zi 

 Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local, iar achitarea taxei se 
face semestrial până la 31 martie, și 30 septembrie  pentru gheretele existente la data de 

31 decembrie, anul precedent. 

 Pentru gheretele amplasate în cursul anului, plata se face anticipat pentru trimestrul în curs, 
odată cu predarea terenului pe bază de proces-verbal, diferenţa urmând a se  achita semestrial 
pentru perioada specificată în cerere. 

 Neplata taxei în perioada stabilită atrage după sine penalităţi de întârziere de 1% lună, neplata 
pe o perioadă mai mare de 90 zile duce la eliberarea terenului. 

 Achitarea taxei nu exonerează agentul economic de obţinerea autorizaţiei de construire şi a 
certificatului de urbanism de la compartimentul de specialitate. 

 

IV. 

Taxa ocupare domeniul public şi/sau 
privat al oraşului Nădlac cu construcţii 

provizorii  (PANOURI PUBLICITARE) 
. 

 

1,5 lei/mp/zi 

 

3 lei/mp/zi 

 Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local, iar achitarea taxei se 
face semestrial până la 31 martie și 30 septembrie  , pentru panourile  existente la data de 

31 decembrie, anul precedent. 

 Pentru panourile publicitare amplasate în cursul anului, plata se face anticipat pentru trimestrul 
în curs, odată cu predarea terenului pe bază de proces-verbal, diferenţa urmând a se  achita 
trimestrial pentru perioada specificată în cerere. 

 Neplata taxei în perioada stabilită atrage după sine majorări de întârziere de 1% lună, neplata 
pe o perioadă mai mare de 90 zile duce la eliberarea terenului. 

  Achitarea taxei nu exonerează agentul economic de obţinerea autorizaţiei de construire şi a 
certificatului de urbanism de la compartimentul de specialitate. 

 

V. 

1. Taxa ocupare domeniul public şi/sau 
privat al oraşului Nădlac cu TERASE 

SEZONIERE , amplasate în faţa 
unităţilor de alimentaţie publică. 

 

0,2 lei/mp/zi 

 

0,25 lei/mp/zi 

 
 

2. Taxa ocupare domeniul public şi/sau 
privat al oraşului Nădlac cu TERASE 

SEZONIERE, amplasate în faţa 
unităţilor de alimentaţie publică  după 

data de 30.09. 

 
0,05 lei/mp/zi 

 
0,1 lei/mp/zi 

 

 

 Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local,  achitarea taxei se face 
anticipat odată cu aprobarea cererii,  pentru perioada specificată în cerere. 

  Intervalul de funcţionare a teraselor sezoniere este cuprins între 01.04.- 30.09. 
 Agenții economici care doresc să mențină amplasate terasele și după data de 30.09., se vor 

adresa Compartimentului Administrarea Patrimoniului Local, cu menționarea perioadei de 
ocupare a domeniului public. 

 
 
 

VI. 

Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului Nădlac cu UTILAJE AGRICOLE, 
tractoare, remorci agricole 
1. parcate în intravilan 

 

100  

lei/lună / utilaj 

150 lei/lună/utilaj 



 - 

  

 Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local,  achitarea taxei se face 
anticipat odată cu aprobarea cererii , pentru perioade mai mici de 1 lună. 

  pentru perioade mai lungi de 1 lună, plata se face lunar, până în data de 3 a lunii următoare. 

 

VII. 

Taxa ocupare domeniul public şi/sau 
privat al oraşului Nădlac pentru 
amplasarea INSTALAȚIILOR – 

PARCURILOR DE DISTRACȚIE 

 

3 lei/mp/zi 

 

5 lei/mp/zi 

 Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local, cu minimum 5 zile 
înaintea desfășurării evenimentului, iar achitarea taxei se face anticipat odată cu aprobarea 

cererii, pentru perioada specificată în cerere. 

 
VIII. 

Taxa ocupare domeniul public şi/sau 
privat al oraşului Nădlac pentru 

amplasare  RASTEL PENTRU BUTELII 
ARAGAZ 

 
0,6 lei/mp/zi 

 
5 lei/mp/zi 

 Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local,  achitarea taxei se face 
anticipat odată cu aprobarea cererii, pentru perioada specificată în cerere. 

 
IX. 

Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului Nădlac aferent STAȚIILOR DE 
AUTOBUZ 

1. pentru transport curse internaţionale 100 lei/lună/staţie 100 lei/lună/staţie 

 Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local,  achitarea taxei se face 
lunar până în data de 3 a fiecărei luni. 

 
 
 

 
X. 

Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului Nădlac pentru organizarea de 
CAMPANII PUBLICITARE/COMERȚ  AMBULANT 

 
1. pe amplasamente 

fixe: 
 

 a. cu  
vânzare 

20 lei/mp/zi 50 lei/mp/zi 

b.fără 
vânzare 

10 lei/mp/zi 25 lei/mp/zi 

     2. pe amplasamente mobile 70 lei/zi 100 lei/zi 

     3. comerţ ambulant (stradal) 30 lei/zi/persoană 50 lei/zi/persoană 

 Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local, iar achitarea taxei se 
face anticipat odată cu aprobarea cererii, pentru perioada specificată  în cerere. 

 

 
 

 
XI. 

 
Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului Nădlac pentru depozitarea autorizată de  
MATERIALE,  astfel : 
 
1. materiale de construcţii (nisip, balast, 
cărămizi, material lemnos) 

0,5 lei/mp/zi 1 leu/mp/zi 

2. combustibili pentru încălzirea 

locuinţei 

1 leu/mp/zi 1,5 lei/mp/zi 

  Persoanele fizice/ juridice care posedă autorizaţie de construire  valabilă au dreptul de a 
depozita materiale de construcţii pe domeniul public fără plata taxei, pe perioada de valabilitate 
a autorizației. 



 - 

  

 Pentru situaţiile care nu necesită autorizaţie de construire ( Legea 50/1991, privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii ), se depune o cerere pentru obţinerea Avizului privind 

depozitarea  pe domeniul public a materialelor de construcţii la Compartimentul Administrarea 
Patrimoniului Local. 

 Depăşirea perioadei menţionată în aviz atrage după sine achitarea taxei pentru ocuparea 
temporară a domeniului public, pentru suprafaţa specificată în aviz, din momentul expirării 
valabilităţii acestuia. 

 
 

XII. 

Taxa ocupare domeniul public şi/sau 
privat al oraşului Nădlac pentru 

vânzarea 
DE PRODUSE DE ORICE FEL din 

vehicule și/sau autovehicule ( in afara 
zilelor de piață)   

 
50 lei/vehicul/zi 

 
75 lei/vehicul/zi 

 Cererile se depun la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local, achitarea taxei 
se face anticipat odată cu aprobarea cererii. 

 
 

XIII. 

 
Taxa ocupare domeniul public şi / sau 

privat al oraşului Nădlac pentru 
amplasarea CĂSUȚE DE VACANȚĂ( 

zona râului Mureş) 
 
 

 
 

2 lei/mp/an 

 
 

20 lei/mp/an 

 

 
 

XIV. 

Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului Nădlac cu 
VEHICULE/AUTOVEHICULE expuse spre vânzare 

1. autoturisme 100 lei/lună/buc 150 lei/lună/buc 

2. remorci 50  lei/lună/lună 75 lei/lună/buc 

3. scutere / mopede 50 lei/lună/buc       75 lei/lună/buc 

 Cererea pentru ocuparea temporară a domeniului public se depune la Compartimentul 
Administrarea Patrimoniului Local, iar  taxa se achită anticipat, odată cu aprobarea cerrerii. 

 
XV. 

 

Taxa ocupare domeniul privat al oraşului Nădlac cu 
CONSTRUCȚII 

( persoane juridice) 

 
0,32 lei/mp/an 

 

 
 

 
Întocmit 

Insp. SZAIAK PAVEL-CIPRIAN 



 

 

Anexa la Hotărârea Consilului Local Nădlac nr.  

 

 

T A B L O U L 

 cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale precum și limitele amenzilor care se stabilesc, se actualizează sau se 

ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Orașului Nădlac, în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare, pentru anul 2023 

CODUL FISCAL – TITLUL IX – Impozite şi taxe locale 

 
 

 CAPITOLUL II – IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI 
 

ART. 457 

  Calculul impozitului/taxei pe clădirile rezidenţiale 
 

  (1) Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă aferente, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de minimum 0,1% asupra 

valorii clădirii. Cota impozitului/taxei pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a consiliului local.  

  (2) Valoarea clădirii, exprimată în lei, se determină prin însumarea valorii clădirii, a clădirilor-anexă, după caz, şi a valorii suprafeţelor de teren 

acoperite de aceste clădiri, cuprinse în Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de 

Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România. 
 
Art. 457 alin. (1) 

Calculul impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale 

      Cota aprobata de Consiliul Local pentru  anul 2022 

                                           

Cota aprobata de Consiliul Local pentru  anul 2023 

 

a)clădirile rezidențiale și clădirile – anexă aferente 

deținute de persoanele fizice 

0,095% 0,1% 

b) clădirile rezidențiale și clădirile – anexă aferente 

deținute de persoanele juridice 
0,2% 0,2% 

 

  (3) În situaţia în care valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, din studiile de piaţă administrate de Uniunea Naţională a 

Notarilor Publici din România sunt mai mici decât valorile impozabile determinate conform prevederilor prezentului articol, în vigoare la data de 31 

decembrie 2022, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de minimum 0,1% asupra valorii impozabile determinate conform prevederilor 

prezentului articol, în vigoare la data de 31 decembrie 2022. Cota impozitului/taxei pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a consiliului local.  

 

 

 



 

 

Art. 457 alin. (3) 

Nr. 
crt. 

 
 

 

 

                  Tipul clădirii 

Valoarea impozabilă lei/m2 
pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice 

art. 457 alin.(2) 

VALORILE APROBATE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 

VALORILE PROPUSE PENTRU ANUL 2023  

Cu instalații de apă, 

canalizare, electrice și 

încălzire (condiții cumulative) 
 

Fără instalații de apă, 

canalizare, electrice sau 

încălzire 
 

Cu instalații de apă, 

canalizare, electrice și 

încălzire (condiții 
cumulative) 

Fără instalații de apă, 

canalizare, electrice sau 

încălzire 
 

1  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 

1131 678 1189 713 

2 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              

339 226 356 238 

3 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 

226 197 238 207 

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

din  vălătuci sau din orice alte materiale 

nesupuse  unui tratament termic şi/sau chimic 

142 84 149 88 

5 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 

75% din suma care s-ar 

aplica clădirii 

75% din suma care s-ar 

aplica clădirii 

6 F. În cazul contribuabilului care deţine la 

aceeaşi adresă încăperi amplasate la 
subsol,demisol şi/sau la mansardă, utilizate în 

alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare 

dinte tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 

50% din suma care s-ar aplica 

clădirii 

50% din suma care s-ar 

aplica clădirii 

50% din suma care s-ar 

aplica clădirii 

50% din suma care s-ar 

aplica clădirii 
 

 

 

  



 

 

 

ART. 458 

  Calculul impozitului/taxei pe clădirile nerezidenţiale 

  (1) Pentru clădirile nerezidenţiale şi clădirile-anexă aferente, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de minimum 0,5% 

asupra valorii clădirii. Cota impozitului/taxei pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a consiliului local.  

  (2) Pentru clădirile utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra 

valorii clădirii. 

  (3) Valoarea clădirii, exprimată în lei, se determină prin însumarea valorii clădirii, a clădirilor-anexă, după caz, şi a valorii suprafeţelor de teren 

acoperite de aceste clădiri, cuprinse în Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de 

Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România. 

  (4) În cazul în care proprietarul clădirii nu depune raportul de evaluare la organul fiscal competent până la primul termen de plată a impozitului, 

impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform prevederilor art. 457, cu condiţia ca proprietarul 

clădirii să fi fost notificat de către organul fiscal competent despre posibilitatea depunerii raportului de evaluare. Notificarea se comunică proprietarului 

clădirii prin publicarea acesteia în spaţiul privat virtual sau prin poştă, în cazul contribuabililor care nu sunt înrolaţi în spaţiul privat virtual. Termenul 

până la care trebuie comunicată notificarea este 31 octombrie a anului curent pentru impozitul datorat începând cu anul următor. În cazul în care 

notificarea nu este comunicată până la această dată, impozitul urmează a se calcula prin aplicarea cotei stabilite potrivit alin. (1) asupra valorii 

impozabile determinate conform prevederilor art. 457. 

 
 Art. 458  Calculul impozitului/taxei pe 

clădirile nerezidenţiale  

COTA APROBATĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2022 

COTA PROPUSĂ PENTRU ANUL 2023 

 - alin. (1)  pentru clădiri nerezidențiale 

și clădirile-anexă aferente aflate în 

proprietatea persoanelor fizice 

 

0,7% 

 

1% 

 - alin. (1)  pentru clădiri nerezidențiale 
și clădirile-anexă aferente aflate în 

proprietatea persoanelor juridice 

1% 1,3% 

 - alin.(2) pentru clădirile nerezidențiale 
aflate în proprietatea persoanelor 

fizice și juridice, utilizate pentru 

activități din domeniul agricol 

 
0,4% 

 
0,4% 

  



 

 

ART. 459 

  Calculul impozitului/taxei pe clădirile care cuprind spaţii cu destinaţie rezidenţială şi spaţii cu destinaţie nerezidenţială  

 

  (1) Pentru clădirile care au în componenţă atât spaţii cu destinaţie rezidenţială, cât şi spaţii cu destinaţie nerezidenţială, impozitul/taxa pe clădiri se 

determină în funcţie de destinaţia suprafeţelor cu o pondere mai mare de 50% şi se calculează prin aplicarea cotei corespunzătoare destinaţiei majoritare, 

asupra valorii întregii clădirii. 

  (2) În cazul acestor clădiri, contribuabilii au obligaţia de a declara la organul fiscal local, în vederea stabilirii destinaţiei finale a clădirii, suprafaţa 

folosită în scop nerezidenţial, însoţită de documentele doveditoare, cu excepţia celor aflaţi în evidenţa fiscală a unităţii administrativ-teritoriale. 

Declararea la organul fiscal local se face în termen de 30 de zile de la data oricăror modificări privind suprafeţele nerezidenţiale. 

  (3) În situaţia în care contribuabilii nu declară la organul fiscal local suprafaţa folosită în scop nerezidenţial potrivit alin. (2), impozitul pe clădiri se 

calculează prin aplicarea cotei corespunzătoare clădirilor nerezidenţiale asupra valorii întregii clădiri aflate în evidenţele organului fiscal local." 

ART. 460 

  Reguli privind calculul impozitului/taxei pe clădiri 

 

  (1) Pentru determinarea valorii clădirii şi a terenului acoperit de aceasta pentru anul de referinţă se vor utiliza valorile cuprinse în Studiile de piaţă 

referitoare la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, 

aferente anului anterior celui de referinţă. 

  (2) În cazul în care în Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de Uniunea 

Naţională a Notarilor Publici din România, valoarea este exprimată în euro/mp, valoarea clădirii se calculează prin înmulţirea suprafeţei construite 

desfăşurate exprimate în metri pătraţi, cu valoarea pe metru pătrat cuprinsă în aceste studii. 

  În cazul în care valorile sunt exprimate în euro, se va utiliza cursul de schimb al monedei euro la data de 31 decembrie a anului anterior celui de 

referinţă. 

  (3) 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. 

  (4) 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. 

  (5) În situaţia în care Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de Uniunea 

Naţională a Notarilor Publici din România nu conţin informaţii despre clădirile sau terenurile acoperite de aceste clădiri de pe raza unei unităţi 

administrativ-teritoriale, se vor aplica următoarele reguli: 

  a) în cazul unei clădiri rezidenţiale, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de minimum 0,1% asupra valorii impozabile determinate 

conform prevederilor art. 457 din Codul fiscal, în vigoare la data de 31 decembrie 2022. Cota impozitului/taxei pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a 

consiliului local.  

  b) în cazul unei clădiri nerezidenţiale, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de minimum 0,5% asupra ultimei valori înregistrate în 

baza de date a organului fiscal, la data de 31 decembrie 2022. Cota impozitului/taxei pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a consiliului local.  



 

 

  (6) Organele fiscale locale vor efectua reîncadrarea clădirilor care cuprind atât suprafeţe rezidenţiale, cât şi suprafeţe nerezidenţiale, în categoria 

clădirilor rezidenţiale sau nerezidenţiale, în baza informaţiilor pe care le deţin şi a situaţiei existente la 31 decembrie a anului anterior celui de referinţă. 

  (7) Organele fiscale locale întocmesc şi transmit contribuabililor comunicări referitoare la valoarea clădirilor şi a terenur ilor acoperite de acestea, 

precum şi impozitul aferent acestora, calculate în baza valorilor cuprinse în Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietăţile 

imobiliare din România, administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România.  

  (8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe 

clădiri este de 5%, cu condiţia ca proprietarul clădirii să fi fost notificat de către organul fiscal competent despre posibilitatea depunerii raportului de 

evaluare. Notificarea se comunică proprietarului clădirii prin publicarea acesteia în spaţiul privat virtual sau prin poştă, în cazul contribuabililor care nu 

sunt înrolaţi în spaţiul privat virtual. Termenul până la care trebuie comunicată notificarea este 31 octombrie a anului curent pentru impozitul datorat 

începând cu anul următor. În cazul în care notificarea nu este comunicată până la această dată, impozitul urmează a se calcula prin aplicarea cotei 

stabilite potrivit alin. (1) sau (2), după caz, asupra valorii impozabile a clădirii. 

 (9) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă va fi 

datorată de proprietarul clădirii, cu condiţia ca acesta să fi fost notificat de către organul fiscal competent, în conformitate cu prevederile alin. (8). 

 

ART. 462 

  Plata impozitului/taxei pe clădiri 

 

 
 Art. 462 alin. (2) pentru plata cu 

anticipație a impozitului/taxei pe clădiri, 
datorat pentru întregul an de către 

contribuabili persoane fizice, până la data de 

31 martie a anului respectiv se acordă o 
bonificație de 

 

10% 

 

10% 

 Art. 462 alin. (2) pentru plata cu 

anticipație a impozitului/taxei pe clădiri, 

datorat pentru întregul an de către 
contribuabili persoane juridice, până la data 

de 31 martie a anului respectiv se acordă o 

bonificație de 

 

10% 

 

10% 

 
 
 

 

 

 
 



 

 

CAPITOLUL III.  Impozitul pe teren şi taxa pe teren 

 

 
Nr. 

crt. 

Zona din 

cadrul 

localității 

Impozitul/taxa pe teren-art. 465 alineatul (2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu 

construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, din care se scad suprafeţele de teren acoperite 

de clădiri, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel: 

 

Nivelurile impozitului/taxei pentru anul 2022  pe rangul de localități 

lei/ha- 

Nivelurile propuse pentru anul 2023 - lei/ha- 

Rangul III Rangul III 

1 A    7196      7563   

2 B    5140      5402   

3 C    3084      3241   

4 D    2056      2161   
 

 

Nr. 
crt. 

Zona/ 
Categoria de folosință 

Impozitul/taxa pe teren-in cazul unui teren amplasat in intravilan,inregistrat in registrul agricol la alta 
categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii 

art. 465 alin.(4) 

Nivelurile aprobate pentru anul 2022 

lei/ha- 

Nivelurile propuse pentru anul 2023 -lei/ha- 

  A B C D A B C D 

1 Teren arabil 32 24 22 17 34 25 23 18 

2 Pășune 24 22 17 15 25 23 18 16 

3 Fîneață 24 22 17 15 25 23 18 16 

4 Vie 52 39 32 22 55 41 34 23 

5 Livadă 60 52 39 32 63 55 41 34 

6 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră 

32 

 

24 22 17 34 

 

25 23 18 

7 Teren cu ape 17 15 9 0 18 16 9 0 

8 Drumuri și căi ferate 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Teren neproductiv 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 



 

 

Nr. 

crt. 

Zona/ 

Categoria de folosință 

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilan 

Art. 465 alin.(7) ) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin 
înmulţirea suprafeţei terenului, din care se scad suprafeţele de teren acoperite de clădiri, exprimată în 

hectare, cu suma corespunzătoare categoriei de folosinţă prevăzută în tabelul următor şi cu 

coeficientul de corecţie corespunzător zonei şi rangului localităţii:" 

Nivelurile aprobate pentru anul 2022 
lei/ha- 

Nivelurile propuse pentru anul 2023 -lei/ha- 

  Zona Zona 

  A B C D A B C D 

1 Teren cu construcții 34 31 29 25 36 33 30 26 

2 Teren arabil 54 52 49 46 57 55 52 48 

3 Pășune 31 29 25 23 33 30 26 24 

4 Fâneață 31 29 25 23 33 30 26 24 

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.5.1 61 57 54 52 64 60 57 55 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Livadă pe rol, alta decât cea prevăzută la nr. 
crt.6.1 62 57 54 52 65 60 57 55 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu 

excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1 

18 16 14 10 19 17 15 11 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări 

piscicole        

7 7 4 3 7 7 4 3 

8.1 Teren cu amenajări piscicole                                37 34 31 29 39 36 33 30 

9 Drumuri şi căi ferate                                       0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Teren neproductiv 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă 
o bonificaţie de 10%, conform art.  467(2). 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITOLUL IV.    Impozitul pe mijloacele de transport 

 
Nr. 

crt. 

 

Mijloace de transport cu tracțiune mecanică 

Impozitul pe mijloacele de transport – autovehicule art. 470 alin.(2) 

Nivelurile aprobate pentru anul 2022 Nivelurile propuse pentru anul 2023  

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

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cucapacitatea 

cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv    

9 10 

2 Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea  cilindrică de 

peste 1.600 cm3 

10 11 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 

inclusiv 

20 21 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi  2.600 cm3 

inclusiv 

79 83 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi     3.000 cm
3
 

inclusiv                      

158 166 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 319 335 

7 Autobuze, autocare, microbuze                             26 27 

8 Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală 

maximăautorizată de până la 12 tone, inclusiv 

33 35 

9 Tractoare înmatriculate 21 22 

II Vehicule înregistrate  

1 Vehicule cu capacitate cilindrică (lei/200 cm3 ) 

1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 5 6 

1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică   > 4.800 cm3 7 8 

2 Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată           163 lei/an 171 lei/an 

 

Art. 470 alin. (3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nr. 

crt. 

 

 
 

 

 
 

 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

Impozitul pe mijloacele de transport -autovehiculele de transport de marfă cu masa totală 

autorizată egală sau mai mare de 12 tone 
art. 470 alin.(5) 

Nivelurile aprobate pentru anul 2022 

- lei/an- 

Nivelurile propuse pentru anul 2023             

-lei/an- 

Ax (e) motor (oare) 

cu sistem de 
suspensie 

pneumatică sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme de 

suspensie pentru 
axele motoare 

Ax (e) motor (oare) 

cu sistem de 
suspensie 

pneumatică sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme de 

suspensie pentru 
axele motoare 

I Două axe 

 1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 160 0 168 

 2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 160 445 168 468 

 3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 445 626 468 658 

 4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 626 1419 658 1491 

 5 Masa de cel puțin 18 tone 626 1419 658 1491 

II Trei axe 

 1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 280 160 168 
 

294 

 2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 575 280 294 604 

 3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 746 575 604 

 

784 

 4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 1150 746 784 1209 

 5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1786 1150 1209 

 

1877 



 

 

 6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1786 1150 1209 1877 

 7 Masa de cel puţin 26 tone 1786 1150 1209 1877 

III Patru axe 

 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 746 756 784 795 

 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 756 1180 795 1240 

 3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1180 1875 1240 1971 

 4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1875 2780 1971 2922 

 5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1875 2780 1971 2922 

 6 Masa de cel puţin 32 tone 1875 2780 1971 2922 

Nr. 

crt. 

 

 
 

 

 
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

Impozitul pe mijloacele de transport -  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 

art. 470 alin.(6) 

Nivelurile aprobate pentru anul 2022 

- lei/an- 

Nivelurile propuse pentru anul 2023            

- lei/an- 

Ax (e) motor (oare) 
cu sistem de 

suspensie 

pneumatică sau 

echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru 

axele motoare 

Ax (e) motor (oare) 
cu sistem de 

suspensie 

pneumatică sau 

echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru 

axele motoare 

I 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 72 0 76 

 4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 72 166 76 174 

 5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 165 388 174 408 

 6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 388 502 408 528 

 7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 502 906 528 952 

 8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 906 1589 952 1670 

 9 Masa de cel puţin 28 tone 906 1589 952 1670 

II 2+2 axe 

 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 156 362 164 380 

 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 362 596 380 626 

 3 Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 596 874 626 919 

 4 Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 874 1056 919 1110 

 5 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1056 1735 1110 1823 

 6 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1735 2421 1823 2544 

 7 Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2421 3655 2544 3841 

 8 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2421 3655 2544 3841 

 9 Masa de cel puțin 38 tone 2421 3655 2544 3841 



 

 

III 2+3 axe 

 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1917 2667 2015 2803 

 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2667 3624 2803 3809 

 3 Masa de cel puțin 40 tone 2667 3624 2803 3809 

IV 3+2 axe 

 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1693 2351 1779 2471 

 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2351 3251 2471 3417 

 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3251 4810 3417 5055 

 4 Masa de cel puțin 44 tone 3251 4810 3417 5055 

V 3+3 axe 

 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 962 1165 1011 1224 

 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1165 1740 1224 1829 

 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1740 2769 1829 2910 

 4 Masa de cel puțin 44 tone 1740 2769 1829 2910 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nr. 

crt. 

 

 
Masa totală maximă autorizată 

Impozitul pe mijloacele de transport -  în cazul unei remorci, al unei semiremorci sau 

rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la art. 470 alin. (6) 
art. 470 alin.(7) 

Nivelurile aprobate pentru anul 2022 - 

lei- 

Nivelurile propuse pentru anul 2023                 

-lei- 

1 Până la 1 tonă, inclusiv                 10 11 

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

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

4 Peste 5 tonă 72 76 

 

 

Nr. 
crt. 

 
 

Mijloace de transport pe apă 

Impozitul pe mijloacele de transport 
art. 470 alin.(8) 

Nivelurile aprobate pentru anul 2022 

- lei/an- 

Nivelurile propuse pentru anul 2023                  

lei/an- 

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

2 Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 64 67 

3 Bărci cu motor 237 249 

4 Nave de sport și agrement 944 992 

5 Scutere de apă 237 249 

6 Remorchere şi împingătoare:                              X X 

 a) până la 500 CP, inclusiv 631 663 

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

 c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv               1578 1658 

 d) peste 4000 CP                                            2524 2653 

7 Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta 205 215 

8 Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X X 

 a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 205 215 

 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 

 



 

 

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 10%, conform art. 472(2). 

 

CAPITOLUL V.    Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor 

 
Nr. 

crt. 

Suprafaţa pentru care se obţine  

certificatul de urbanism 

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban 

art. 474 alin.(1) 

Nivelurile aprobate pentru anul 2021 

- lei- 

Nivelurile propuse pentru anul 2022 -lei- 

1 până la 150 m2, inclusiv          7 8 

2  între 151 şi 250 m2, inclusiv     8 9 

3  între 251 şi 500 m2, inclusiv     10 11 

4 între 501 şi 750 m2, inclusiv     13 14 

5 între 751 şi 1.000 m2, inclusiv   15 16 

6 peste 1.000 m2                    15+ 0,01 lei/ m2 pentru fiecare m2 care depășește 1000 m2 16+ 0,01 lei/ m2 pentru fiecare m2 care depășește 1000 m2 

 

 
Nr. 

crt. 

  

Nivelurile aprobate pentru anul 2022 

- lei- 

 

Nivelurile propuse pentru anul 2023  

                           -lei- 

1 Art. 474 alin.(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către 

comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului 

16 17 

2 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  

16 17 

3 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  

 9 lei pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă 
ocupată de construcţie. 

10 lei pentru fiecare metru pătrat de 
suprafaţă ocupată de construcţie. 

4  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  

14 lei pentru fiecare racord. 15 lei pentru fiecare racord. 

5 Art. 474 alin. (16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură 

stradală şi adresă  

10 lei 11 lei 

6 ART. 475 alin. (1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de 23 lei 24 lei 



 

 

funcţionare  

 

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

respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din 

sectorul agricol  

44 lei 46 lei 

8 Art. 475 alin. (3) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei 
privind desfăşurarea activităţilor înregistrate 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 

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

    b) pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2. 

 
 

 

 
 

8 lei/mp 

8 lei/mp dar nu mai mult de 8.000 de lei 

 

 
 

 

 
 

4 lei/mp 

4 lei/mp dar nu mai mult de 8.000 de lei 

 

CAPITOLUL VI. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 

 

Art. 477 alin. (5) Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate se stabilește în cotă de 3% din valoarea serviciilor de reclamă și publicitate ce urmează a 

se încasa în urma contractului încheiat, cu excepția taxei pe valoarea adăugată. 
Nr. 

crt. 

  

Cota stabilită pentru anul 2022 

 

Cota propusă pentru anul 2023 

1 Art. 477 alin. (5) Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate 3% 3% 

2  

 Art. 478 alin.(2) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate Nivelurile aprobate pentru anul 2022 

- lei/mp sau fracțiune de mp- 

Nivelurile propuse pentru anul 2023          

- lei/mp sau fracțiune de mp- 

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

economică 

36 38 

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

reclamă şi publicitate 

26 27 

  

CAPITOLUL VII. Impozitul pe spectacole 

Art. 481 

a) cota de impozit de 2% la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare pentru spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, concert  filarmonic sau 

altă manifestare muzicală, prezentarea unui film de cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională; 

b) cota de impozit de 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a). 

 



 

 

Nr. 

crt. 

  

Cota stabilită pentru anul 2022 

 

Cota propusă pentru anul 2023 

1 Art. 481 alin.(2) Impozitul pe spectacole 

 a)în cazul unui spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau 
altă manifestare muzicală, prezentarea unui film de cinematograf, un spectacol de 

circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională 

2% 2% 

 b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a) 5% 5% 

 

 

CAPITOLUL IX. Alte taxe locale 

 
Art.486 alin. (2) 
Taxa pentru deţinerea sau utilizarea vehiculelor lente (neînmatriculate/neînregistrate, utilizate doar in incinte, şantiere, pe câmp, transportate pe trailere,tractate,cu 

excepția remorcilor, etc. ,) 

1.autocositoare................................................................................................................ 48 lei/an 
2.autoexcavator (excavator pe autoşasiu)........................................................................42 lei/an 

3.autogreder sau autogreper............................................................................................42 lei/an 

4.buldozer pe pneuri/şenile..............................................................................................42 lei/an 

5.excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri, excavator cu rotor pentru săpat 
şanţuri sau excavator pe pneuri........................................................................................48lei/an 

6.freză autopropulsată pentru canale sau pentru pământ stabilizat..................................48 lei/an 

7.încărcător cu o cupă pe pneuri.......................................................................................48 lei/an 
8.macara cu greifer............................................................................................................48 lei/an 

9.macara mobilă pe pneuri................................................................................................48 lei/an 

10.macara turn autopropulsată..........................................................................................48 lei/an 
11.şasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemne.....................................................48 lei/an 

12.tractor pe pneuri(care nu circula pe drumurile publice)...............................................48 lei/an 

13.utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor....................................................48 lei/an 

14.vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă.....................................19 lei/an 
15.vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri................................................................48 lei/an 

16.vehicul pentru marcarea drumurilor..............................................................................37 lei/an 

17.vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri.......................................................................48 lei/an 
18.culegătoare de porum şi altele, fără autopropulsie ……………………………………48 lei/an 

19. alte vehicule utilizate în diverse domenii de activitate care nu se regăsesc 

printre cele de mai sus……………………………………………………………..………71 lei/an 

 



 

 

Nr. 

crt. 

 Nivelurile aprobate pentru anul 2022 

- lei- 

Nivelurile propuse pentru anul 2023                    

-lei- 

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

cale administrativă 

586 616 

2 Art. 486 alin.(5) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe 
planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri 

36 38 

 

 

CAPITOLUL X.   Alte dispoziții comune 

 
Nr. 

crt. 

   

Cota stabilită pentru anul 2022 

 

Cota propusă pentru anul2023 

1 Art. 489 alin.(4) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul 

local poate majora impozitul pe teren cu până la 500%, începând cu al treilea an, 
în condiţiile stabilite prin hotărâre a consiliului local 

0% - 500% 500% 

2 Art. 489 alin.(5)  Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri şi impozitul pe 

teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan 

0% - 500% 150% 

 

 

 

CAPITOLUL XI.   Sancțiuni 

(conform art. 493 din Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal) 

 

Nr. 
crt. 

 
Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice   

 
Nivelurile aprobate pentru anul 2022 

- lei- 

 
Nivelurile propuse pentru anul 2023  

- lei- 

1 Art. 493 alin.(3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu 
amendă 

de la 79 lei la 315 lei de la 83 lei la 331 lei 

2 Art. 493 alin.(3)  Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. b) se sanctioneaza cu 

amendă 

de la 315 lei la 785 lei de la 331 lei la 825 lei 

3   Art. 493 alin.(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, 
vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de 

intrare la spectacole se sancţionează cu amendă  

de la 366 lei la 1781 lei de la 385 lei la 1872 lei 

4    Art. 493 alin. (4^1) Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura 

celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la 

de la 564 la 2822 lei de la 593 la 2966 lei 



 

 

data primirii solicitării  se sancţionează cu amendă 

 

Potrivit prevederilor art. 493 alin.(5), în cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute în tabelul de mai sus se 

majorează cu 300%. 

 

 

         PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

                      SECRETAR GENERAL 

                                                                                                  ALEXANDRU GROS 
 
 
 

 
3 ex 

           

          

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD 

ORAŞUL NĂDLAC 

315500 – oraş Nădlac, str.1 Decembrie nr.24, tel 0257/474345, fax 0257/473300 

e-mail:office@primaria-nadlac.ro, www.primaria-nadlac.ro 

 

Nr.         /10.10.2022 

REFERAT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a limitelor amenzilor care se fac venit 

la bugetul local care se indexează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2023 

 

Întocmit azi, 10.10.2022 

 

 Subsemnații Gondec Pavel, șef Serviciu Buget, și Fabri Alena, consilier în cadrul 

Compartimentului Impozite şi Taxe, din Primăria oraşului Nădlac, având în vedere: 

 -prevederile Titlului IX – art.453-495 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal,  

 -prevederile OG nr. 16/15.07.2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale, 

 -HCL nr. 62/31.05.2022 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a 

limitelor amenzilor care se fac venit la bugetul local care se indexează anual pe baza ratei 

inflației, aplicabile în anul fiscal 2023, 

 -prevederile art.129 alin. (1) și alin. (4) lit.c din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 

privind Codul administrative, actualizată; 

 I. Conform prevederilor O.G. nr. 16/15.07.2022 pentru modificarea și completarea Legii 

nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale, 

se impune modificarea și completarea H.C.L. nr. 62/31.05.2022 privind aprobarea impozitelor și 

taxelor locale, precum și a limitelor amenzilor care se fac venit la bugetul local care se indexează 

anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2023. 

 În urma analizei și a simulărilor efectuate privind noul mod de calcul al impozitului pe 

clădirile rezidențiale și nerezidențiale deținute de persoanele fizice și juridice se impune 

adoptarea următoarelor modificări : 



 Valoarea impozabilă pentru clădirile rezidențiale și nerezidențiale se va determina în 

conformitate cu prevederile pct. 107 din OG nr. 16/15.07.2022, și anume 

    ,,(2) Valoarea clădirii, exprimată în lei, se determină prin însumarea valorii clădirii, a 

clădirilor-anexă, după caz, şi a valorii suprafeţelor de teren acoperite de aceste clădiri, 

cuprinse în Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare 

din România, administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România. 

      (3) În situaţia în care valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, 

din studiile de piaţă administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România sunt 

mai mici decât valorile impozabile determinate conform prevederilor prezentului articol, în 

vigoare la data de 31 decembrie 2022, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 

minimum 0,1% asupra valorii impozabile determinate conform prevederilor prezentului 

articol, în vigoare la data de 31 decembrie 2022. Cota impozitului/taxei pe clădiri se stabileşte 

prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti." 

 În vederea aplicării prevederilor mai sus menționate, au fost verificate, calculate și 

comparate valorile impozabile din cele două modalități de calcul, drept pentru care propunem 

următoarele : 

1. Stabilirea cotei de 0,1% asupra valorii clădirii rezidențaile și clădirii-anexă aferentă 

deținute de persoanele fizice. 

2. Stabilirea cotei de 0,2% asupra valorii clădirii rezidențaile și clădirii-anexă aferentă 

deținute de persoanele juridice. 

3. Stabilirea cotei de impozitare de 1% pentru clădirile nerezidențiale și clădirile – anexă 

aferente deținute de persoanele fizice. 

4. Stabilirea cotei de impozitare de 1,3% pentru clădirile nerezidențiale și clădirile – 

anexă aferente deținute de persoanele juridice. 

5. Stabilirea cotei de impozitare de 0,4% pentru clădirile nerezidențiale și clădirile – 

anexă aferente deținute de persoanele fizice și juridice, utilizate pentru activități din 

domeniul agricol. 

6. Pentru clădirile care cuprind spații cu destinație rezidențială și spații cu destinație 

nerezidențială, impozitul/tax ape clădiri se determină în funcție de destinația 

suprafețelor cu o pondere mai mare de 50% și se calculează prin aplicarea cotei 

corespunzătoare destinației majoritare, asupra valorii întregii clădirii clădirii. 

II. Referitor ca celelalte impozite și taxe locale adoptate pentru anul 2023 prin HCL 

nr.62/31.05.2022 propunem adoptarea acestora conform Anexei la prezentul referat, cu 

următoarele completări și modificări : 

1. Impozitul pe mijloacele de transport-autovehicule de transport de marfă cu masa 

totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone art. 470 alin. (5) precum și cele 



prevăzute la art. 470 alin. (6) sunt indexate în funcție de rata de schimb a monedei 

euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie. 

 

2. În conformitate cu prevederile art. 489 alin. (4) și (5) din Codul Fiscal, și anume : 

 

,,(4)Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate 

majora impozitul pe teren cu până la 500%, începând cu al treilea an, în condiţiile 

stabilite prin hotărâre a consiliului local. 

 

(5) Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 

500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan.”   

 

Propunem majorarea cu cota de 500% pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani 

consecutive, și respectiv majorarea cu cota de 150% pentru clădirile și terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan. 

 

                                       Gondec  Pavel      ______________ 

                                       Fabri Alena          ______________ 



ROMÂNIA 
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Nr.6225/11.10.2022 
 

 

 

Referat de aprobare 
a nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate, 

a taxelor pentru ocuparea temporară a domeniului public/privat al orașului Nădlac, 

precum şi a amenzilor aplicabile pentru anul fiscal 2023 
 

 

 Primarul orașului Nădlac, Mărginean Ioan-Radu, 

 In conformitate cu principiul autonomiei locale, prevederile Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal, în care sunt prevăzute nivelurile pentru valorile impozabile, 

impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile 

incepând cu anul 2023, Consiliul local are competența sa stabilească cota impozitelor si 
taxelor locale, când acestea se determină pe bază de cotă procentuală, prin lege fiind 

stabilite limitele minime si maxime, stabilirea cuantumului impozitelor si taxelor locale 

prevăzute in sumă fixă, precum si stabilirea nivelului bonificației de până la 10% 
conform prevederilor din Codul fiscal. 

 Având în vedere cele menționate mai sus, serviciul buget propune spre analiză 

un referat de fundamentare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 

fiscal 2023, de asemenea compartimentul administrarea patrimoniului local din cadrul 
primăriei prin referatul depus propune taxele pentru ocuparea temporară a domeniului 

public și privat. 

 Propunerile privind nivelurile taxelor si impozitele locale pentru anul 2022 

urmează procedura legală de afişare la sediul primăriei, precum şi pe site-ul instituţiei, 
de asemenea şi pe site-ul NT-TV, în vederea respectării procedurii prevăzute de Legea 

nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, 

actualizată. 

 

PROPUN:  

 

Analizarea şi aprobarea de către Consiliul local Nădlac a proiectului de hotărâre 
privind aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea nivelurilor valorilor 

impozabile, a impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate, a taxelor pentru 

ocuparea temporară a domeniului public, privat al orașului Nădlac, precum şi a 
amenzilor aplicabile începând cu anul fiscal 2023. 

 

 
Primar oraș Nădlac 

MĂRGINEAN IOAN-RADU 

mailto:office@primaria-nadlac.ro
http://www.primaria-nadlac.ro/
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Nr.6224 din 11.10.2022 
 
 

 
 

R E F E R A T  

  
                     Către, 
                                 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC 

 
 
 

           Subsemnatul SZAIAK PAVEL-CIPRIAN, inspector în cadrul Compartimentului 
Administrarea Patrimoniului Local din cadrul  Primăriei oraşului Nădlac, 

Având în vedere : 
- prevederile Capitolului IX, art. 486(1) „ Alte taxe locale”, din Legea nr. 227/2015 

privind CODUL FISCAL, conform căruia „ Consiliile locale, Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti sau consiliile judeţene, după caz, pot institui taxe pentru 
utilizarea temporară a  locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, caselor 

memoriale, monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice şi alte asemenea”. 
- prevederile  art. 129(2) lit.,,b” alin (4) lit.c), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, 

privind Codul administrativ, conform căruia Consiliul local stabileşte şi aprobă 

impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii; 
 

 
PROPUN: 

 

 
TAXA  PENTRU OCUPAREA TEMPORARĂ A DOMENIULUI PUBLIC/PRIVAT AL 

ORAȘULUI NĂDLAC 

 
           Taxa pentru ocuparea temporară a locurilor publice, altele decât cele special 
amenajate (piaţă), precum şi suprafeţele din faţa magazinelor sau atelierelor de prestări 

servicii, standuri situate de-a lungul drumurilor publice, în parcări sau în alte locuri anume 
stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale, după caz, se stabileşte după cum urmează : 
 

 
 
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 

____________________________________________________________ 

ORAŞ NĂDLAC 
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300 

e-mail :office@primaria-nadlac.ro  ,  www.primaria-nadlac.ro 
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Nr. 
Crt. 

S P E C I F I C A Ţ I E ANUL 

2022 2023 

 

 
 
 

I. 

Taxa pentru ocuparea  domeniuuil public şi/sau privat al oraşului Nădlac cu APARATE, 
STANDURI, TONETE,  pentru vânzarea de produse sau prestări servicii în faţa magazinelor 

unde îşi desfăşoară activitatea contribuabilii respectivi 
1. aparate pop-corn, vată de zahăr 5 lei/mp/zi 10 lei/mp/zi 

2. aparate îngheţată, alte automate de 
produse 

5 lei/mp/zi 10 lei/mp/zi 

3. aparate frigorifice 2 lei/mp/zi 10 lei/mp/zi 

4. standuri pentru comercializare flori 
şi/sau legume -   fructe 

2 lei/mp/zi 5 lei/mp/zi 
 

5. expunere mărfuri diverse 0,5 lei/mp/zi 5 lei/mp/zi 

 Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local, achitarea taxei se face 
anticipat, odată cu aprobarea cererii, pentru perioadă specificată în cerere. 

 

 
II. 

Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului Nădlac cu APARATE, STANDURI, 
TONETE , GHERETE  cu ocazia desfăşurării unor manifestări cultural /sportive (Zilele 

oraşului, festivaluri, sărbători, etc.). 
1. pentru 1(una ) zi 10 lei/mp/zi 10 lei/mp/zi 

2. între 2 – 5 zile 10 lei/mp/zi 10 lei/mp/zi 

3. peste 5 zile 3 lei/mp/zi 3 lei/mp/zi 

 Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local, cu minimum 5 zile 
înaintea evenimentului, iar achitarea taxei se face anticipat odată cu aprobarea cererii, pentru 
perioada specificată în cerere. 

 

 
III. 

 
 

Taxa ocupare domeniul public şi /sau privat al oraşului Nădlac cu construcţii provizorii( 
GHERETE ) pentru desfăşurarea de activităţi comerciale (altele decât cele prevăzute la 

punctul I) 
1. pentru desfăşurarea activităţii de 
alimentaţie publică 

1 leu/mp/zi 5 lei/mp/zi 

2. alte activităţi 2 lei/mp/zi 5 lei/mp/zi 

 Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local, iar achitarea taxei se 
face semestrial până la  31 martie și 30 septembrie , pentru gheretele existente la data de 

31 decembrie, anul precedent. 

 Pentru gheretele amplasate în cursul anului, plata se face anticipat pentru trimestrul în curs, 
odată cu predarea terenului pe bază de proces-verbal, diferenţa urmând a se  achita trimestrial 
pentru perioada specificată în cerere. 

 Neplata taxei în perioada stabilită atrage după sine penalităţi de întârziere de 1% lună, neplata 
pe o perioadă mai mare de 90 zile duce la eliberarea terenului. 

 Achitarea taxei nu exonerează agentul economic de obţinerea autorizaţiei de construire şi a 
certificatului de urbanism de la compartimentul de specialitate. 

 

IV. 

Taxa ocupare domeniul public şi/sau 
privat al oraşului Nădlac cu construcţii 

provizorii  (PANOURI PUBLICITARE) 
. 

 

1,5 lei/mp/zi 

 

5 lei/mp/zi 

 Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local, iar achitarea taxei se 
face semestrial până la 31 martie și 30 septembrie  pentru panourile  existente la data de 31 

decembrie, anul precedent. 
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 Pentru panourile publicitare amplasate în cursul anului, plata se face anticipat pentru trimestrul 
în curs, odată cu predarea terenului pe bază de proces-verbal, diferenţa urmând a se  achita 

trimestrial pentru perioada specificată în cerere. 

 Neplata taxei în perioada stabilită atrage după sine majorări de întârziere de 1% lună, neplata 
pe o perioadă mai mare de 90 zile duce la eliberarea terenului. 

  Achitarea taxei nu exonerează agentul economic de obţinerea autorizaţiei de construire şi a 
certificatului de urbanism de la compartimentul de specialitate. 

 
V. 

1. Taxa ocupare domeniul public şi/sau 
privat al oraşului Nădlac cu TERASE 

SEZONIERE , amplasate în faţa 
unităţilor de alimentaţie publică. 

 
0,2 lei/mp/zi 

 
0,25 lei/mp/zi 

 

 

2. Taxa ocupare domeniul public şi/sau 
privat al oraşului Nădlac cu TERASE 

SEZONIERE, amplasate în faţa 
unităţilor de alimentaţie publică  după 

data de 30.09. 

 

0,05 lei/mp/zi 

 

0,1 lei/mp/zi 
 
 

 Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local,  achitarea taxei se face 
anticipat odată cu aprobarea cererii,  pentru perioada specificată în cerere. 

  Intervalul de funcţionare a teraselor sezoniere este cuprins între 01.04.- 30.09. 
 Agenții economici care doresc să mențină amplasate terasele și după data de 30.09., se vor 

adresa Compartimentului Administrarea Patrimoniului Local, cu menționarea perioadei de 

ocupare a domeniului public. 

 

 
 

VI. 

Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului Nădlac cu UTILAJE AGRICOLE, 
tractoare, remorci agricole 
1. parcate în intravilan 
 

100  
lei/lună / utilaj 

150 lei/lună/utilaj 

 Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local,  achitarea taxei se face 
anticipat odată cu aprobarea cererii , pentru perioade mai mici de 1 lună. 

  pentru perioade mai lungi de 1 lună, plata se face lunar, până în data de 3 a lunii următoare. 

 

VII. 

Taxa ocupare domeniul public şi/sau 
privat al oraşului Nădlac pentru 
amplasarea INSTALAȚIILOR – 

PARCURILOR DE DISTRACȚIE 

 

3 lei/mp/zi 

 

5 lei/mp/zi 

 Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local, cu minimum 5 zile 
înaintea desfășurării evenimentului, iar achitarea taxei se face anticipat odată cu aprobarea 

cererii, pentru perioada specificată în cerere. 

 

VIII. 

Taxa ocupare domeniul public şi/sau 
privat al oraşului Nădlac pentru 

amplasare  RASTEL PENTRU BUTELII 
ARAGAZ 

 

0,6 lei/mp/zi 

 

5 lei/mp/zi 

 Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local,  achitarea taxei se face 
anticipat odată cu aprobarea cererii, pentru perioada specificată în cerere. 

 
IX. 

Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului Nădlac aferent STAȚIILOR DE 
AUTOBUZ 

1. pentru transport curse internaţionale 100 lei/lună/staţie 100 lei/lună/staţie 
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 Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local,  achitarea taxei se face 
lunar până în data de 3 a fiecărei luni. 

 
 
 

 
X. 

Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului Nădlac pentru organizarea de 
CAMPANII PUBLICITARE/COMERȚ  AMBULANT 

 
1. pe amplasamente 

fixe: 

 

 a. cu  
vânzare 

20 lei/mp/zi 50 lei/mp/zi 

b.fără 
vânzare 

10 lei/mp/zi 25 lei/mp/zi 

     2. pe amplasamente mobile 70 lei/zi 100 lei/zi 

     3. comerţ ambulant (stradal) 30 lei/zi/persoană 50 lei/zi/persoană 

 Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local, iar achitarea taxei se 
face anticipat odată cu aprobarea cererii, pentru perioada specificată  în cerere. 

 

 

 
 

XI. 

 
Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului Nădlac pentru depozitarea autorizată de  
MATERIALE,  astfel : 
 
1. materiale de construcţii (nisip, balast, 
cărămizi, material lemnos) 

0,5 lei/mp/zi 1 leu/mp/zi 

2. combustibili pentru încălzirea 

locuinţei 

1 leu/mp/zi 1,5 lei/mp/zi 

  Persoanele fizice/ juridice care posedă autorizaţie de construire  valabilă au dreptul de a 
depozita materiale de construcţii pe domeniul public fără plata taxei, pe perioada de valabilitate 
a autorizației. 

 Pentru situaţiile care nu necesită autorizaţie de construire ( Legea 50/1991, privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii ), se depune o cerere pentru obţinerea Avizului privind 

depozitarea  pe domeniul public a materialelor de construcţii la Compartimentul Administrarea 
Patrimoniului Local. 

 Depăşirea perioadei menţionată în aviz atrage după sine achitarea taxei pentru ocuparea 
temporară a domeniului public, pentru suprafaţa specificată în aviz, din momentul expirării 
valabilităţii acestuia. 

 
 

XII. 

Taxa ocupare domeniul public şi/sau 
privat al oraşului Nădlac pentru 

vânzarea 
DE PRODUSE DE ORICE FEL din 

vehicule și/sau autovehicule ( in afara 
zilelor de piață)   

 
50 lei/vehicul/zi 

 
75 lei/vehicul/zi 

 Cererile se depun la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local, achitarea taxei 
se face anticipat odată cu aprobarea cererii. 

 
 

XIII. 

 
Taxa ocupare domeniul public şi / sau 

privat al oraşului Nădlac pentru 
amplasarea CĂSUȚE DE VACANȚĂ( 

zona râului Mureş) 
 

 
 

2 lei/mp/an 

 
 

20 lei/mp/an 



 - 

  

 

 
 

 
XIV. 

Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului Nădlac cu 
VEHICULE/AUTOVEHICULE expuse spre vânzare 

1. autoturisme 100 lei/lună/buc 150 lei/lună/buc 

2. remorci 50  lei/lună/lună 75 lei/lună/buc 

3. scutere / mopede 50 lei/lună/buc       75 lei/lună/buc 

 Cererea pentru ocuparea temporară a domeniului public se depune la Compartimentul 
Administrarea Patrimoniului Local, iar  taxa se achită anticipat, odată cu aprobarea cerrerii. 

 

XV. 
 

Taxa ocupare domeniul privat al oraşului Nădlac cu 
CONSTRUCȚII 

( persoane juridice) 

 

0,32 lei/mp/an 
 

 

 
 

Compartiment APL 
Inspector SZAIAK PAVEL-CIPRIAN 
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