
ANEXA nr. 1 
 

La H.C.L. nr. _____ din _______2022 
 
 
 
 

TABLOUL  
cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte 

taxe asimilate acestora, precum şi amenzile 
aplicabile în anul 2023 

 
 

I.Codul fiscal - titlul IX "Impozite şi taxe locale" 
 

 
 
 

CAPITOLUL III: Impozitul şi taxa pe teren 

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

Zona în 
cadrul 

localităţii 

NIVELURILE PENTRU ANUL 2022 
- lei/ha - 

NIVELURILE PENTRU ANUL 2023 
- lei/ha - 

Nivelurile impozitului, pe ranguri de localităţi Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi 

 

Conform Legii. Nr. 351/2001, Tirgu Neamţ este localitate urbană de rang III 

 

Conform Legii. Nr. 351/2001, Tirgu Neamţ este  
localitate urbană de rang III 

 
A 9378 9856 

B 6371 6696 

C 3029 3183 

D 1763 1853 

 
 
 
 

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan 
- orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii - 

Art. 465 alin. (4)                                                                                                                               - lei/ha - 

Nr. 
crt. 

 NIVELURILE  
PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE PENTRU  
ANUL 2023 

Zona A B C D A Ax3 B Bx3 C Cx3 D Dx3 
 

Categoria de 
folosinţă 

1 Teren arabil 40.12 30.10 27.21 21.49 42.17 126.50 31.64 94.91 28.60 85.79 22.59 67.76 

2 Păşune 30.10 27.21 21.49 18.63 31.64 94.91 28.60 85.79 22.59 67.76 19.58 58.74 

3 Fâneaţă 30.10 27.21 21.49 18.63 31.64 94.91 28.60 85.79 22.59 67.76 19.58 58.74 

4 Vie 65.91 50.15 40.12 27.21 69.27 207.81 52.71 158.12 42.17 126.50 28.60 85.79 

5 Livadă 75.92 65.91 50.15 40.12 79.79 239.38 69.27 207.81 52.71 158.12 42.17 126.50 

6 Pădure sau alt 
teren cu 
vegetaţie 
forestieră 

40.12 30.10 27.21 21.49 42.17 126.50 31.64 94.91 28.60 85.79 22.59 67.76 

7 Teren cu ape 21.49 18.63 11.46 0 22.59 67.76 19.58 58.74 12.04 36.13 0 0 

8 Drumuri şi căi 
ferate 

0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

9 Neproductiv 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

 NOTĂ: Art. 465 alin. (5): suma stabilită, se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător rangului localităţii, care 
pentru oraşul Târgu Neamţ este 3, astfel că se vor aplica valorile din coloanele Ax3, Bx3, Cx3, Dx3 

 
 



Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilan 
Art. 465 alin. (7) 

- lei/ha - 

Nr. 
crt. 

 
NIVELURILE  

PENTRU ANUL 2022 
NIVELURILE PENTRU  

ANUL 2023 

Zona 
A (1) A (1) cu 

coef 

2,30 

B (2) B (2) 

cu coef 

2,20 

A (1) 
 

A (1) 

(cu coef. de 

corecti2,30) 

B (2) 
 

B (2) 

(cu coef. de 

corectie 2,20) 

Categoria de folosinţă 

1 Teren cu construcţii 41.47 95.38 41.47 91.23 45.38 100.24 45.38 95.88 

2 Arabil 66.88 153.82 66.88 147.14 70.29 161.66 70.29 154.64 

3 Păşune 37.44 86.12 37.44 82.38 39.35 90.51 39.35 86.58 

4 Fâneaţă 37.44 86.12 37.44 82.38 39.35 90.51 39.35 86.58 

5 Vie pe rod, alta decât cea 
prevăzută la nr. crt. 5.1 73.56 169.18 73.56 161.83 77.31 177.81 77.31 170.08 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 Livadă pe rod, alta decât cea 
prevăzută la nr. crt. 6.1 74.91 172.29 74.91 164.80 78.73 181.08 78.73 173.20 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 Pădure sau alt teren cu 
vegetaţie forestieră, cu 
excepţia celui prevăzut la nr. 
crt. 7.1 21.40 49.21 21.40 47.07 22.49 51.72 22.49 49.47 

7.1 Pădure în vârstă de până la 
20 de ani şi pădure cu rol de 
protecţie 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

8 Teren cu apă, altul decât cel 
cu amenajări piscicole 8.02 18.44 8.02 17.64 8.43 19.38 8.43 18.54 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 45.47 104.59 45.47 100.04 47.79 109.92 47.79 105.14 

9 Drumuri şi căi ferate 0 0 0 0.00 0 0 0 0 

10 Teren neproductiv 0 0 0 0.00 0 0 0 0 

 NOTĂ: Art. 465 alin. (7): suma stabilită, se înmulţeşte cu coeficienţii de corecţie prevăzut la art. 457 alin (6), care pentru 
oraşul Târgu Neamţ sunt: zona A (1) cu coeficient 2,30 respectiv, zona B (2) cu coeficient 2,20 

 
 
 
 

CAPITOLUL IV:Impozitul pe mijloacele de transport  

Art. 470 alin. (2) 

 
Nr. 
crt. 

 
 

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 

NIVELURILE  
PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE PENTRU 
ANUL 2023 

- lei / 200 cm3 sau 
fracţiune din aceasta - 

- lei / 200 cm3 sau 
fracţiune din aceasta - 

I. Vehicule înmatriculate 

1. Motciclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de 
până la 1.600 cm3 inclusiv 

12 13 

2. Motciclete, tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3 12 13 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv 26 27 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv 103 108 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv 205 215 

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 415 436 

7. Autobuze, autocare, microbuze 35 37 

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

44 46 

9. Tractoare înmatriculate 26 27 

II. Vehicule înregistrate 

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

1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 6 6.3 

1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 8 8.4 

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 68.5 72 

Notă: Pentru mijloacele de transport hibride, impozitul se reduce cu 95% 
 
 
 



 

 

Art. 470 alin. (7) 
Remorci, semiremorci sau rulote                                                                                                        - lei - 

Masa totală maximă autorizată 
NIVELURILE  

PENTRU ANUL 2022 
NIVELURILE PENTRU 

ANUL 2023 

Impozitul, în lei Impozitul, în lei 

a. Până la 1 tonă inclusiv 13 13.60 

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 49 51.50 

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 76 79.80 

d. Peste 5 tone 92 96.70 

 
Art. 470 alin. (8) 
Mijloace de transport pe apă 

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

31 32.50 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 81 85.10 

3. Bărci cu motor 301 316.30 

4. Nave de sport şi agrement 1605 1686.80 

5. Scutere de apă 301 316.30 

6. Remorchere şi împingătoare: X X 

a) până la 500 CP inclusiv 802 842.90 

b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv 1303 1369.40 

c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv 2004 2160.2 

d) peste 4.000 CP 3207 3370.50 

7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta 260 273.20 

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X X 

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv 260 273.20 

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la 
3.000 tone, inclusiv 

401 421.40 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone 703 738.80 

 

CAPITOLUL V: Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor 
                                                                                                                                                            - lei - 

Art. 474 alin. (1) 
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediu urban 

NIVELURILE  
PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE PENTRU 
ANUL 2023 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism   

a) Până la 150 m2, inclusiv 10 10.50 

b) Între 151 şi 250 m2, inclusiv 11 11.50 

c) Între 251 şi 500 m2, inclusiv 15 15.50 

d) Între 501 şi 750 m2, inclusiv 20 21 

e) Între 751 şi 1.000 m2, inclusiv 23 24 

f) Peste 1.000 m2 23 + 0,01 lei/m2  
pentru fiecare m2 care 
depăşeşte 1.000 m2 

 24 + 0,01 lei/m2  
pentru fiecare m2 care 
depăşeşte 1.000 m2 

Art. 474 alin. (4) 
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia 
de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de 
structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean 

25 26 

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

25 
pentru fiecare m2 

afectat 

26 
pentru fiecare m2 afectat 

Art. 474 alin. (14) 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amplasare de chioşcuri, 
tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuril şi panouri de afişaj, 
firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice  

13.5 
pentru fiecare m2 de 
suprafaţă ocupată de 

construcţie 

14 
pentru fiecare m2 de 
suprafaţă ocupată de 

construcţie 

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 

22 
pentru fiecare racord 

23 
pentru fiecare racord 

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

15 15.50 

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

33 34.50 



Art. 475 alin. (2) 
Taxa pentru eliberarea atestatului de producător 

130 136 

Taxa pentru eliberarea unui carnet de comercializare a produselor 
din sectorul agricol 

20 21 

Art. 475 alin. (3) 
Taxa pentru eliberarea / vizarea anuală a autorizaţiei privind 
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică: 
- pentru uniăţi de alimentaţie publică cu suprafaţa până la 50 mp 
- pentru uniăţi de alimentaţie publică cu suprafaţa între 51-100 mp 
- pentru uniăţi de alimentaţie publică cu suprafaţa între 101-200 mp 
- pentru uniăţi de alimentaţie publică cu suprafaţa între 201-400 mp 
- pentru uniăţi de alimentaţie publică cu suprafaţa între 401-500mp 
- pentru uniăţi de alimentaţie publică cu suprafaţa între 501-1000mp 
- pentru uniăţi de alimentaţie publică cu suprafaţa peste 1000 mp 

 
 
 

478.00 lei/an 
788.00 lei/an 
1111.00 lei/an 
1576.00 lei/an 
3165.00 lei/an 
4777.00 lei/an 
7166.00 lei/an 

 
 
 

502.00 lei/an 
828.00 lei/an 
1167.00 lei/an 
1656.00 lei/an 
3326.00 lei/an 
5020.00 lei/an 
7531.00 lei/an 

 

CAPITOLUL VI: Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 

Art. 478 alin. (2) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi 
publicitate: 

NIVELURILE PENTRU 
ANUL 2022 

NIVELURILE PENTRU 
ANUL 2023 

- lei/m2 sau fracţiune  
de m2 - 

- lei/m2 sau fracţiune 
de m2 - 

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

54 56.50 

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

38 40 

 

CAPITOLUL VIII: Taxe speciale 

 NIVELURILE  
PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE PENTRU 
ANUL 2023 

Art. 484   

1. Taxa furnizare de date privind identitatea unei persoane, 
la cererea persoanelor fizice sau juridice 

10 10.50 

2. Taxa pentru punerea la dispoziţia partidelor, a alianţelor 
electorale şi a a organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale care participă la alegeri, a unui extras 
din Registrul electoral – pe suport electronic sau pe suport 
de hârtie 

 
0,50 lei/pagină A4 

 
0,50 lei/pagină A4 

3. Taxa protecție civilă 
 - persoane fizice 
 - persoane juridice 

 
6 lei/an 
55 lei/an 

 
6 lei/an 

58 lei/an 

 
CAPITOLUL IX: Alte taxe locale 

 NIVELURILE  
PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE PENTRU 
ANUL 2023 

Art. 486 alin (1)   

 Taxa pentru depozitarea de materiale pe 
domeniul public 

24 lei/zi/m2 25 lei/zi/m2 

Art. 486 alin (4)   

 Taxa pentru indeplinirea procedurii de 
divort pe cale administrativa 

845 lei 
 

889 lei 
 

Art. 486 alin (5)   

 Taxa pentru eliberarea de copii heliografice 
de pe planuri cadastrale sau de pe alte 
asemenea planuri, deţinute de consiliile 
locale 

54 
pentru fiecare m2 sau 

fracţiune de m2 

56 
pentru fiecare m2 sau 

fracţiune de m2 

 Taxa pentru efectuarea serviciului de 
fotocopiere 

0,50 lei/pagină A4 
1,00 lei/pagina A3 

0.5 lei/pagină A4 
1.1 lei/pagina A3 

 Taxa pentru eliberare copii după 
documente aflate în arhiva Primăriei 

3 lei/filă 3 lei/filă 

 Taxa pentru certificare “conform cu 
originalul” pe copiile după documente 
aflate în arhiva Primăriei 

15 lei/act  15.5 lei/act 

 
 
 
 
 
 



CAPITOLUL XI: Sancţiuni 

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice 

  NIVELURILE PENTRU ANUL 2022 NIVELURILE PENTRU ANUL 2023 

Art. 493 alin. (3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se 
sancţionează cu amendă de la 79 de lei la 316 
de lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 
315 de lei la 786 de lei. 

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se 
sancţionează cu amendă de la 83 de lei la 331 
de lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 
331 de lei la 825 de lei. 

Art. 493 alin. (4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, 
înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi 
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a 
biletelor de intrare la spectacole constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 
367 de lei la 1781 de lei. 

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, 
înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi 
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a 
biletelor de intrare la spectacole constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 
la 385 de lei la 1871 de lei. 

Art. 493 alin. (41) Necomunicarea informațiilor și a documentelor 
de natura celor prevăzute la art. 494 alin. (12) 
în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la 
data primirii solicitării constituie contravenție și 
se sancționează cu amendă de la 565 la 2821 

Necomunicarea informațiilor și a documentelor 
de natura celor prevăzute la art. 494 alin. 
(12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare 
de la data primirii solicitării constituie 
contravenție și se sancționează cu amendă de 
la 592 la 2965 

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice 

  NIVELURILE INDEXATE 
PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 
2023 

Art. 493 alin. (5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi 
maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi 
(4) se majorează cu 300%, respectiv : 
- Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se 
sancţionează cu amendă de la 316 de lei la 
1264 de lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă 
de la 1264 de lei la 3144 de lei. 
- Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, 
înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi 
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a 
biletelor de intrare la spectacole constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 
1468 de lei la 7124 de lei. 
 

În cazul persoanelor juridice, limitele minime 
şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) 
şi (4) se majorează cu 300%, respectiv : 
- Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se 
sancţionează cu amendă de la 332 de lei la 
1324 de lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă 
de la 1324 de lei la 3300 de lei. 
- Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, 
înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi 
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a 
biletelor de intrare la spectacole constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 
la 1540 de lei la 7484 de lei. 
 

 
 
 
 
 


