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         R O M Â N I A 

             JUDEȚUL VRANCEA 

             U.A.T. ORAȘUL PANCIU 

   

Strada Titu  Maiorescu, nr.15, Panciu, Vrancea 
Telefon : 0237 / 275811; 

impozite@primaria-panciu.ro 

 

         PROIECT   HOTARARE  
                           

 

           Privind : stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023  

- Consiliul Local al oraşului Panciu, judeţul Vrancea; 

- Vazand expunerea de motive a domnului primar si referatul biroului de impozite si taxe 
locale din cadrul Primăriei oraşului Panciu, din conţinutul cărora rezulta necesitatea si 
legalitatea stabilirii impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023 prevăzute de Legea nr. 
227/2015, privind Codul  Fiscal, cu modificările si completările ulterioare; 

- In temeiul Titlului IX din Legea 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările si 
completările ulterioare,  

- In temeiul dispozitiilor art.196, alin(1) ,lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 
2019 privind Codul administrativ. 

 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

 

ART. 1  IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI 

 
      Orice persoana care  are in proprietate o cladire situata in Romania datoreaza anual 
impozit pentru acea cladire, exceptand cazul in care se prevede diferit. 
 
     A) (1) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-
teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, oricăror 
entități, altele decât cele de drept public, se stabilește taxa pe clădiri, care se datorează de 
concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții 
similare impozitului pe clădiri.  
În cazul transmiterii ulterioare altor entități a dreptului de concesiune, închiriere, administrare 
sau folosință asupra clădirii, taxa se datorează de persoana care are relația contractuală cu 
persoana de drept public. 

 (2) In cazul clădirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, 
administrare sau folosință ce se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se 
stabilește proporțional cu numărul de luni pentru care este constituit dreptul de concesiune, 
închiriere, administrare ori folosință. Pentru fracțiunile mai mici de o lună, taxa se calculează 
proporțional cu numărul de zile din luna respectivă. 

Pe perioada în care pentru o clădire se plătește taxa pe clădiri, nu se datorează 
impozitul pe clădiri. 
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      B) (1)Pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor 
fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,12% asupra valorii 
impozabile a clădirii.  
           (2)Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulțirea 
suprafeței construite desfășurate a acesteia, exprimată în metri pătrați, cu valoarea impozabilă 
corespunzătoare, exprimată în lei/m2, conform  art. 457 alin (2) din  Legea 227/2015, privind 
Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, asa cum e prevăzut in tabelul următor . 

     (Rangul III pentru oraşul Panciu). 
 

     

 

 

 

 

 

Tipul clădirii 

VALOAREA IMPOZABILA 
lei/m2  de suprafata construita desfasurata la cladiri, in cazul 

Nivelurile stabilite pentru 
anul 2022 

Nivelurile pentru anul 2023 
indexate cu rata inflatiei de   

8,19% 

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 

A. Clădire cu cadre din beton armat 
sau cu pereți exteriori din cărămidă 
arsă sau din orice alte materiale 
rezultate în urma unui tratament 
termic și/sau chimic 

1109 665 1200 719 

B. Clădire cu pereții exteriori din 
lemn, din piatră naturală, din 
cărămidă nearsă, din vălătuci sau din 
orice alte materiale nesupuse unui 
tratament termic și/sau chimic 

333 222 360 240 

C. Clădire-anexă cu cadre din beton 
armat sau cu pereți exteriori din 
cărămidă arsă sau din orice alte 
materiale rezultate în urma unui 
tratament termic și/sau chimic 

222 194 240 210 

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

140 83 151 90 

E. În cazul contribuabilului care 
deține la aceeași adresă încăperi 
amplasate la subsol, demisol și/sau 
la mansardă, utilizate ca locuință, în 
oricare dintre tipurile de clădiri 
prevăzute la lit. A - D 

75% din suma 
care   s-ar 

aplica cladirii 
 

75% din 
suma care  
s-ar aplica 

cladirii 
 

75% din suma 
care   s-ar 

aplica cladirii 
 

75% din suma 
care  s-ar aplica 

cladirii 
 

F. în cazul contribuabilului care 
deține la aceeași adresă încăperi 
amplasate la subsol, la demisol 
și/sau la mansardă, utilizate în alte 
scopuri decît cel de locuință, în 
oricare dintre tipurile de clădiri 
prevăzute la lit. A - D 

50% din suma 
care   s-ar 

aplica cladirii 
 

50% din 
suma care  
s-ar aplica 

cladirii 
 

50% din suma 
care   s-ar 

aplica cladirii 
 

50% din suma 
care  s-ar aplica 

cladirii 
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(3) Suprafața construită desfășurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafețelor 

secțiunilor tuturor nivelurilor clădirii inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la 

subsol sau la mansardă, exceptând suprafețele podurilor neutilizate ca locuință, ale scărilor și 

teraselor neacoperite. 

   (4) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul 

exterior, atunci suprafața construită desfășurată a clădirii se determină prin înmulțirea 

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

     (5) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcție de rangul localității și zona în care 
este amplasată clădirea, prin înmulțirea valorii determinate, cu coeficientul de corecție 
corespunzător, prevăzut în tabelul următor: 

 

 
Zona in cadrul localitatii 

 

 
Oras 

 Rang III 

A 2,3 

B 2,2 

C 2,1 

D 2,0 

În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri și 8 apartamente, 

coeficientul de corecție prevăzut la alin. (6) se reduce cu 0,10% . 

(6) Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alineatelor 

anterioare , se reduce în funcție 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 referință; 

b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani și 100 de ani 

inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință; 

c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani și 50 de ani 

inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință. 

(7) 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 recepția la terminarea lucrărilor.  

   Renovarea majoră reprezintă acțiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de 

intervenție la structura de rezistență a clădirii, pentru asigurarea cerinței fundamentale de 

rezistență mecanică și stabilitate, prin acțiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, 

modificare sau extindere, precum și, după caz, alte lucrări de intervenție pentru menținerea, pe 

întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerințe fundamentale aplicabile 

construcțiilor, conform legii, vizând, în principal, creșterea performanței energetice și a calității 

arhitectural-ambientale și funcționale a clădirii.  

   (8) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe 

clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,1% 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 referință, depus la organul fiscal local până la primul termen de 

plată din anul de referință; 

b) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 

ani anteriori anului de referință; 

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 referință. 
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       (9) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate 

pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei 

cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 

      (10)  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. 457din L 227/2015 privind Codul Fiscal. 

      (11) În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, 

impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop 

rezidențial conform art. 457 ,cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop 

nerezidențial. 

      (12) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se 

desfășoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457. 

      (13) Dacă suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial nu 

pot fi evidențiate distinct , se aplică următoarele reguli: 

         a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se 

desfășoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457; 

          b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se 

desfășoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilitățile sunt înregistrate în sarcina 

persoanei care desfășoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform 

prevederilor art. 458. 

 

C) Calculul impozitului/taxei pe clădirile deținute de persoanele juridice 
 
     (1) Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele 
juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei  cote   de 0,3% asupra 
valorii impozabile a clădirii. 
      (2) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele 

juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote 1,7% asupra valorii 

impozabile a clădirii. 

      (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. 

      (4) În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, 

impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop 

rezidențial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafața folosită în scop 

nerezidențial, conform alin. (2) sau (3). 

     (5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în 

proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui 

pentru care se datorează impozitul/taxa și poate fi: 

a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidențele organului fiscal; 

b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în 

conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării; 

c) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în cursul 

anului fiscal anterior; 

d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, 

în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior; 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_227_2015.htm#A457
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_227_2015.htm#A457
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_227_2015.htm#A457
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_227_2015.htm#A457
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_227_2015.htm#A458
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e) în cazul clădirilor care sunt finanțate în baza unui contract de leasing financiar, 

valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în 

conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării; 

f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în 

contabilitatea proprietarului clădirii și comunicată concesionarului, locatarului, titularului 

dreptului de administrare sau de folosință, după caz. 

   (6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui raport de 

evaluare a clădirii ,întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de 

evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la 

primul termen de plată din anul de referință. 

    (7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparțin persoanelor față de care 

a fost pronunțată o hotărâre definitivă de declanșare a procedurii falimentului. 

    (8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în 

ultimii 5 ani anteriori anului de referință, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%. 

   (9) În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a 

actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, diferența de taxă față 

de cea stabilită conform alin. (1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii. 

  (10) Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în 

proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. 

  (11) În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are 

obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență 

se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii și datorează impozit pe clădiri 

începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

  (12) Impozitul pe clădiri se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 

30 septembrie, inclusiv. 

  (13) Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către 

contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificație de până la 

10%. 

 (14) Impozitul pe clădiri, datorat aceluiași buget local de către contribuabili, de până la 50 lei 

inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată. 

 

Art.2  IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN 

  (1) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-

teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, oricăror 

entități, altele decât cele de drept public, se stabilește taxa pe teren, care se datorează de 

concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții 

similare impozitului pe teren.  

            În cazul transmiterii ulterioare altor entități a dreptului de concesiune, închiriere, 

administrare sau folosință asupra terenului, taxa se datorează de persoana care are relația 

contractuală cu persoana de drept public. 

  (2) În cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, 

administrare sau folosință ce se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe teren se 

stabilește proporțional cu numărul de luni pentru care este constituit dreptul de concesiune, 

închiriere, administrare ori folosință. Pentru fracțiunile mai mici de o lună, taxa se calculează 

proporțional cu numărul de zile din luna respectivă. 

   (3) Pe perioada în care pentru un teren se plătește taxa pe teren, nu se datorează impozitul 

pe teren. 
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   (4) 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 . 
   (5) 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, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul 
tabel:   
 

Zona în cadrul localităţii 
Nivelurile stabilite pentru  
anul 2022 

- lei/ha - 

 
Nivelurile pentru anul 2023 

indexate cu rata inflatiei 
8,19% 

- lei/ha - 

RANGUL LOCALITATII III III 

A 7502 8116 

B 5097 5514 

C 2422 2620 

D                 1410                  1525 

 1 m2 = 0,0001 ha 

  (6) 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. (7), iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la 
alin. (8).   
(7) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, se folosesc sumele din tabelul următor, 
exprimate în lei pe hectar:   

 

Nr. 
crt. 

Categoria de folosinta 

Nivelurile stabilite 
pentru anul 2022 

 
Nivelurile pentru anul 2023 

indexate cu rata inflatiei    
8,19    % 

Zona  (lei/ha) Zona  (lei/ha) 

A B C D A B C D 

1 Teren arabil 31 23 21 16 34 25 23 17 

2 Păşune 23 21 16 14 25 23 17 15 

3 Fâneaţă             

23 21 16 14        25 23 17 15 

4 Vie 51 39 31 21 55 42 33 23 

5 Livadă 59 51 39 31 64 55 42 34 

6 Pădure sau alt teren cu vegetaţie 
forestieră 

31 23 21 16 34 25 23 17 

7 Teren cu ape 16 14 9 0 17 15  10 

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

9 Teren neproductiv 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

act:767752%2082439546


                                                                               7 

 

 
(8) Suma stabilită conform alin. (6) se înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător 
prevăzut în următorul tabel: 

 

Rangul 
localităţii 

Coeficientul de 
corecţie 

III 3,00 

 (9)Impozitul pe terenurile amplasate in extravilan se calculează prin inmultirea suprafeţei, 

exprimata in ha, cu suma majorata corespunzător, inmultita cu coeficientul de corecţie 

corespunzător, prevăzut la alin (5) litera B(din prezenta  hotarare) 

Nr. 
crt. 

Categoria de folosinta 

Nivelurile stabilite pentru 
anul 2022 

Nivelurile pentru anul 2023 
indexate cu rata inflatiei de 

8,19%   

Zona  (lei/ha) Zona  (lei/ha) 

1 Teren cu constructii 34 37 

2 Teren arabil 57 62 

3 Păşune 32 35 

4 Fâneaţă 32 35 

5 Vie pe rod 63 68 

5.1 Vie pana la intrarea pe rod 0 0 

6 Livadă pe rod 63 68 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 0 

7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie 
forestieră, cu exceptia celui 
prevazut la pct 7.1 

18 19 

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

0 0 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu 
amenajări piscicole 

                                              7                                              8 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 39 42 

9 Drumuri şi căi ferate 0 0 

10 Teren neproductiv 0 0 

 

Nota. In conformitate cu prevederile Legii 351/2001 rangul localităţii Panciu este III 

si a HCL  NR.65/27.12.2012 in care a fost stabilita zona A pentru extravilan, in vederea 

stabilirii impozitului pentru toate categoriile de folosinţa a terenurilor situate in 

extravilanul Or. Panciu (coeficientul de corecţie este 2,30). 

(10) Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului 

de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot face 

numai pe bază de documente, anexate la declaraţia făcută sub semnătura proprie a capului de 

gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei.  

(11) Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în 
proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. 
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(12) În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligația să 
depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de 
competență se află terenul, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, și datorează impozit 
pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 
(13) În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul unui an 
fiscal, impozitul este datorat de persoana care deține dreptul de proprietate asupra terenului la 
data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează. 
(14) În cazul terenurilor la care se constată diferențe între suprafețele înscrise în actele de 
proprietate și situația reală rezultată din măsurătorile executate în condițiile Legii nr. 7/1996, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au 
în vedere suprafețele care corespund situației reale, dovedite prin lucrări de cadastru. Datele 
rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidențele fiscale, în registrul agricol, precum și 
în cartea funciară, iar impozitul se calculează conform noii situații începând cu data de 1 
ianuarie a anului următor celui în care se înregistrează la organul fiscal local lucrarea 
respectivă, ca anexă la declarația fiscală. 
(15) Pentru plata cu anticipație a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către 

contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificație 

de 10%. 

(16) Impozitul pe teren, datorat aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice și 

juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată. 

 
 

 ART.3  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

 

(1) Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie 

înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu 

excepția cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel. 

(2) Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este 

înmatriculat sau înregistrat în România. 

(3) Impozitul pe mijloacele de transport se plătește la bugetul local al unității administrativ-

teritoriale unde persoana își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz. 

(4) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe 

întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar. 

(5) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se 
calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 
cm3 sau fracțiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 
 
 

Nr. 
crt. 

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 
Lei/200 cm3 sau 

fracţiune din 
aceasta 

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

    Anul             
2022 

Anul 
2023 

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de 
până la 1,600 cm3, inclusiv 

10 11 

2 Motociclete, tricicluri şi 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 23 25 
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4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2,001 cm3 şi 2,600 cm3 inclusiv 93 101 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2,601 cm3 şi 3,000 cm3 inclusiv 185 200 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3,001 cm3 373 404 

7 Autobuze, autocare, microbuze 32 35 

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

39 42 

9 Tractoare înmatriculate 23 25 

 
 

              

 

 

 

                    Taxa pentru vehicule lente destinate obţinerii de venituri si care folosesc 

infrastructura publica locala conform tabelului: 

 
NR. 
CRT. 

 
 

        SPECIFICARE-TIPUL 

TAXA                

PENTRU 

2022 

TAXA 

(indexata cu rata inflatiei ) 

Pentru anul 2023 

_Lei_ 

1 Autocositoare 266 288 

2 Autoexcavator (excavator pe autosasiu) 509 551 

3 Autogreder 509 551 

4 Autoscreper 111 120 

      5 Autostivuitor          222 240 

6 Buldozer pe pneuri 266 288 

7 Combina agricola pentru recoltat cereale sau furaje 509 551 

8 Compactor autopropulsat 509 551 

9 Electrocar cu echipamente: sudura, grup electrogen, 
pompa, etc 

110 119 

10 Excavator cu racleti pentru săpat şanţuri 111 120 

11 Excavator cu rotor pentru săpat şanţuri 111 120 

12 Freza autopropulsata pentru canale 111 120 

13 Freza autopropulsata pentru pamant stabilizat 110 119 

14 Freza rutiera 509 551 
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     (6) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%, conform 
hotărârii consiliului local, iar cele electrice sunt scutite 100%. 
 
 
     (7) În cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru 

motocicletele respective 

 

 

 
 
                                                                                                                                                                                            
               (8) 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: 
 

15 încărcător cu o cupa pe pneuri 509 551 

16 Instalaţie autopropulsata de sortare - concasare 1109 1200 

17 Macara cu grefer 266 288 

18 Macara mobila pe pneuri 111 120 

19 Macara turn autopropulsata 111 120 

20 Maşina autopropulsata multifuncţionala pentru lucrări 

de terasamente  

509 551 

     21 Maşina autopropulsata pentru construcţia si 

întreţinerea drumurilor 
111 120 

22 Maşina autopropulsata pentru decopertarea 

îmbrăcămintei asfaltice la drumuri 

1107 1198 

23 Maşina autopropulsata pentur finisarea drumurilor 1109 1200 

24 Maşina autopropulsta pentru forat 111 120 

25 Masina auto propulsata pentru'turnat asfalt 1109 1200 

26 Plug de zăpada autopropulsat-autogreder 509 551 

27 Sasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemn 266 288 

28 Tractor pe pneuri 266 288 

29 Troliu autopropulsat 509 551 

30 Utilaj multifuncţional pentrue întreţinerea drumurilor 111 120 

31 Vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor 
de apa 

266 288 

32 Vehicul pentru machiat si compactat deşeuri 1109 1200 

33 Vehicul fara capacitate cilindrica evidentiata 166 180 
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Numărul de axe şi greutatea brută 
încărcată maximă admisă 

 

Nivelurile stabilita pentru 
anul 2022 

Nivelurile pentru anul 2023 indexate 
cu rata inflatiei de 8,19% 

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în 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. Vehicul cu 2 axe 

1. Masa de cel puţin 12 tone, dar 
mai mică de 13 tone 

0 157 0 170 

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

157 438 170 474 

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

438 616 474 666 

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

616 1394 666 1522 

5. Masa de cel puţin 18 tone 616 1394 666 1522 

II. Vehicul cu 3 axe 

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

157 275 170 298 

2. Masa de cel puţin 17 tone, dar 
mai mică de 19 tone 

                 275 565                   298 611 

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

565 733 611 793 

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

733 1129 793 1221 

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

1129 1755 1221 1899 

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

1129 1755 1221 1899 

7.  Masa de cel puţin 26 tone 1129 1755 1221 1899 

III. Vehicul cu 4 axe 

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

733 742 793 803 

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

742 1160 803 1255 

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

1160 1841 1255 1992 

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

1841 2731 1992 2955 

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

1841 2731 1992 2955 

6. Masa de cel puţin 32 tone               1841               2731 1992                              2955 
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  (9) În cazul unei combinații 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 pentru anul 
2022 

Nivelurile pentru anul 2023 
indexate cu rata inflatiei  

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în 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. Vehicul cu 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 66 0 71 

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

66 152 71 164 

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

152 354 164 383 

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

354 458 383 496 

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

458 828 496 896 

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

828 1452 896 1571 

9. Masa de cel puţin 28 tone 828 1452 896 1571 

II. 2+2 AXE 

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

142 332 154 359 

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

332 544 359 589 

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

544 799 589 864 

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

799 966 864 1045 

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

966 1583 1045 1713 

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

1583 2199 1713 2379 

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

2199 3339 2379 3612 

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

2199 3339 2379 3612 

9. Masa de cel puţin 38 tone 2199 3339 2379 3612 

III. 2+3 AXE 
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1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai 
mică de 38 tone 

1750 2435 1893 2634 

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

2435 3310 2634 3581 

3. Masa de cel puţin 40 tone 2435 3310 2634 3581 

IV. 3+2 AXE 

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

1547 2147 1674 2323 

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

2147 2970 2323 3213 

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

2970 4393 3213 4753 

4. Masa de cel puţin 44 tone 2970 4393 3213 4753 

V. 3+3 AXE 

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

880 1064 952 1151 

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

1064 1590 1151 1720 

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

1590 2531 1720 2747 

4. Masa de cel puţin 44 tone 1590 2531 1720 2747 

 
(10) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinație 
de autovehicule prevăzută  anterior, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma 
corespunzătoare din tabelul următor: 
 

Masa totală maximă autorizată 

 
 
Nivelurile stabilite 
pentru anul 2022 
 

       - lei/an - 

 
 
Nivelurile pentru anul 
2023 indexate cu rata 
inflatiei  

              - lei/an - 

a) Până la 1 tonă, inclusiv 11 12 

b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 39 42 

c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 60 65 

d) Peste 5 tone 74 80 
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  (11) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu 
suma corespunzătoare din tabelul următor: 
 
 
(12) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care 
deține dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în       

 
    (12) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana 
care deține dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în 
România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. 
 
   (13) În cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligația să depună 
o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență are domiciliul, sediul 
sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii și datorează 
impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor 
înmatriculării sau înregistrării mijlocului de transport. 
 
  (14) În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul 
acestuia are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de 
competență are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, și datorează impozit pe 
mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau 
înregistrării acestuia în România. 
 

Mijlocul de transport pe apă 

Nivelurile 
stabilite pentru 

anul 2022 
- lei/an - 

 
Nivelurile pentru 

anul 2023, 
indexate cu rata 

inflatiei  
- lei/an - 

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

24 26 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 62 67 

3. Bărci cu motor 233 252 

4. Nave de sport şi agrement 1241 1343 

5. Scutere de apă 233 252 

6. Remorchere şi împingătoare: x x 

a) până la 500 CP, inclusiv 620 671 

b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv 1008 1091 

c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv 1550 1677 

d) peste 4000 CP 2480 2683 

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

202 219 

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X x 

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

202 219 

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

310 335 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 543 587 
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(15) În cazul radierii din circulație a unui mijloc de transport, proprietarul are obligația să 
depună o declarație la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competență își are domiciliul, 
sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, și încetează 
să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 
 
(16) Impozitul pe mijlocul de transport se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 
31 martie și 30 septembrie inclusiv. 
(17) Pentru plata cu anticipație 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 
bonificație de  10% . 
 
(18) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiași buget local de către 
contribuabili, persoane fizice și juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la 
primul termen de plată. .  
 
 
(19)Taxa pentru instalatii, uitilaje si echipamente destinate obtinerii de venituri si care folosesc 
infrastructura publica locala conform tabelului: 
 

 

(20)     Se acorda scutirea la plata impozitului pe mijloace de transport pentru tractoarele 

agricole utilizate efectiv în domeniul agricol de catre persoanele fizice. 

 

 
 
    ART.4 TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI A 
AUTORIZAȚIILOR( URBANISM) 

 
 

             Orice persoană care trebuie să obțină un certificat, un aviz sau o 
autorizație menționată în prezentul capitol trebuie să plătească o taxă la 
compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale înainte 
de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizația necesară. 
    
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

SPECIFICARE - TIPUL Anul 2022 Anul 2023 

1 Instalatii pentru producerea de material asfaltic 16628 17990 

2 Instalatii pentru producerea de betoane 11085 11993 

3 Instalatii pentru sortare si concasare piatra 5542 5996 
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 (1)Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism este egală cu suma stabilită conform 
tabelului următor: 

 
 

    (2)Taxa pentru eliberare unei autorizaţii de construire pentru o clădire care   urmează a fi 

folosita ca locuinţa sau anexa la locuinţa este de  0,6% din valoarea autorizata a lucrărilor de 

construcţii. 

    (3)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje si excavari este de 10 lei , (indexata cu rata 

inflatiei), pentru fiecare m2 de teren afectat.  

     (4)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spatii 

de expunere, situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a 

panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor este de 10 lei (indexata cu rata inflatiei),pentru 

fiecare m2 de suprafaţa ocupata de construcţie. 

      (5)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier in 

vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse in alta autorizaţie de construire, este 

egala cu 3,6% din  valoarea autorizata a lucrărilor de organizare de şantier. 

     (6)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, casute sau rulote 

ori campinguri este egala cu 2,4 % din  valoarea autorizata a lucrărilor de construcţie. 

     (7)Taxa pentru eliberarea  autorizaţiei de construire pentru orice alta construcţie, decât cele 

prevăzute in alt aliniat al art. 267 este de 1,2% din valoarea autorizata a lucrărilor de 

construcţie, inclusive instalaţiile aferente. 

       (8)Taxa  pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totala sau parţiala, a unei construcţii 

este egala cu 0,12% din valoarea impozabila a construcţiei, stabilita pentru determinarea 

impozitului pe clădiri. 

         9)Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei 

autorizaţii de construire este de  3,6% din cuantumul taxei 

pentru eliberarea certificatului sau autorizaţiei iniţiale. 

         10) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri si branşamente la 
reţelele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin 
cablu, este de 15 lei *( indexata cu rata inflatiei ) pentru fiecare racord. 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de 
urbanism 

Nivelurile stabilite 
pentru anul 2021 

- lei - 

 
Nivelurile pentru anul 
2022 indexate cu rata 

inflatiei  
- lei - 

a) până la 150 m2, inclusiv 7 8 

b) între 151 şi 250 m2, inclusiv 8 9 

c) între 251 şi 500 m2, inclusiv 11 12 

d) între 501 şi 750 m2, inclusiv 13 14 

e) între 751 şi 1.000 m2, inclusiv 15 16 

f) peste 1.000 m2 15 + 0,01 lei/m2, 
pentru fiecare m2 

care depăşeşte 
1.000 m2 

15 + 0,01 lei/m2, 
pentru fiecare m2 

care depăşeşte 1.000 
m2 



                                                                               17 

 

11) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism si 

amenajarea teritoriului, de către primar sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului 

judeţean este de 18 lei(indexata cu rata inflatiei). 

12) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa este de 12 lei 

(indexata cu rata inflatiei). 

(13) Taxa de racord pentru lucrări autorizate este de 119 lei/lucrare(indexata cu rata inflatiei) 

(14) Taxa pentru lucrari de investitii asupra infrastructurii orasului( retele publice) este 

0,75%din valoarea investitiei, 

(15) Taxa de interventie pe domeniul public ( imbracaminte asfaltica, pavele, spatii verzi, etc. )   

aflate in garantie 5996lei/ lucrare, parte din avaria totala. 

(16). Taxa de interventie pe domeniul public ( imbracaminte asfaltica, pavele, spatii verzi, etc. )   

iesite din garantie este de  2998 lei/ lucrare, parte din avaria totala 

 (17).Taxa de interventie pe domeniul public( piatra cubica, balast, pamant, alte) – 1200 lei/ 

lucrare, parte din avaria totala( majorata de la 1086lei) 

(18) Taxa amplasare cabluri subterane sau pe anvelopa cladirilor domeniu public : 2 lei/ml/an 

(19) Taxa amplasare antene pe cladiri domeniu public :   37lei/mp/an 

(20)Taxa pentru inchirierea spatiilor locative cu alte destinatie decat cea de locuinta este de 66 

Lei/ ora, 

(21) Taxa efectuarea de lucrări ocazionale pe infrastructura orasului Panciu (canal, gaze, 

termice, electrice, telefonie) 

-  intre 0 - 3 m  este de 240lei/ lucrare( indexata de la 222 lei/lucrare) 

-  peste 3 m este  de    479 lei/lucrare(indexata de la 443 lei/lucrare) 

 

 

 ART. 5 - TAXA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAȚIILOR PENTRU DESFĂȘURAREA 

UNOR ACTIVITĂȚI 

 

  1. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de 

alimentaţie publica este stabilita dupa cum urmeaza : 

         
              Persoanele a cãror activitate este înregistratã în grupele CAEN 561 - Restaurante, 
563 - Baruri si alte activitãti de servire a bãuturilor si 932 - Alte activitãti recreative si 
distractive, potrivit Clasificãrii activitãtilor din economia nationalã - CAEN, datoreazã bugetului 
local o taxã pentru eliberarea/vizarea anualã a autorizatiei privind desfãsurarea acestor 
activitãti, în functie de suprafata aferentã activitãtilor respective, în sumã de: 

 
a)  1799 lei( dupa ce s-a aplicat indicele de inflatie )  pentru o suprafatã de pânã la 500 

m2, inclusiv; 
b)   4797 lei  (dupa ce s-a aplicat indicele de inflatie)pentru o suprafatã mai mare de 

500 m2. 
 

    2. Taxele pentru eliberarea autorizaţiilor in vederea desfăşurării unei activităţi economice si 
a altor autorizaţii similare sunt :  
  a) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice este 
de 180 lei.( dupa ce s-a aplicat indicele de inflatie  pt 166lei) 
  b) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare este de 24 lei 

 
         Nota: Taxa se achita anticipat de persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, 

întreprinderile familiale și persoanele juridice solicitante. În cazul înființării unei societați noi 

sau la deschiderea unui nou punct de lucru, la depunerea dosarului de autorizare/avizare, 



                                                                               18 

 

persoana fizica autorizată, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale și persoanele 

juridice interesate vor achita un cuantum al taxei de eliberare a autorizației fractionat, raportat 

la numarul de luni rămas până la sfarșitul anului, inclusiv luna în care s-a deschis punctul de 

lucru.  

 

 

     ART.6 – TAXELE PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI 
PUBLICITATE  

 

   (1) Taxa pentru servicii de reclama si publicitate efectuate de agenţiile de publicitate este de 
3% la valoare serviciilor respective. 
  

  (2)  Valoarea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se calculează anual prin 

înmulțirea numărului de metri pătrați sau a fracțiunii de metru pătrat a suprafeței afișajului 

pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local, astfel: 

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

economică, suma este de până la 41 lei ( indexata cu rata inflatiei de la 38lei) 

            b) în cazul oricărui alt panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj pentru 

reclamă și publicitate, suma este de până la 29 lei (indexata cu rata inflatiei de la 27 lei) 

 

          Nota: Compartimentul Urbanism va comunica lunar până la data de 15 a fiecărei luni, 

pentru luna precedenta, o situație cu privire la autorizațiile de construire și avizele eliberate 

pentru activitatea de reclamă, publicitate și afișaj în orașul Panciu, situație care va cuprinde 

urmatoarele informații: numele, prenumele/denumirea, domiciliul/sediu, CNP/CUI, numarul si 

data autorizației de construire sau a avizului, locul amplasamentului, durata amplasamentului. 

 

  (3) Taxa pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate se plătește anual, în două rate 

egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afișajul în scop de 

reclamă și publicitate, datorată aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice și 

juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată. 

 

  (4) Persoanele care datorează taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate sunt 

obligate să depună o declarație la compartimentul de specialitate al autorității administrației 

publice locale în termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afișaj. 

 
   ART .7 - IMPOZITUL   PE     SPECTACOLE   

 
Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiție sportivă sau altă 

activitate distractivă în România are obligația de a plăti impozitul prevăzut în prezentul capitol, 
denumit în continuare impozitul pe spectacole. 

Impozitul pe spectacole se plătește la bugetul local al unității administrativ-teritoriale în 
raza căreia are loc manifestarea artistică, competiția sportivă sau altă activitate distractivă. 

 
Calculul impozitului 
 

(1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din 
vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor. 

(2) Impozitul pe spectacole se calculeazã prin aplicarea cotei de impozit la suma încasatã din 

vânzarea biletelor de intrare si a abonamentelor, astfel. 
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   a) până la 2% pentru spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic , 

prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă 

internă sau internațională; 

  b) până la 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a). 
  c) Contribuabilii care desfăşoară activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, 
discotecilor sau cazinourilor, sunt obligaţi la plata unui impozit de 5% din veniturile înregistrate. 
 (3) Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele 
plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris intrat în 
vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor. 
 (4) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezentul 
articol au obligația de: 
  a) a înregistra biletele de intrare și/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al 
autorității administrației publice locale care își exercită autoritatea asupra locului unde are loc 
spectacolul; 
  b) a anunța tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul, 
precum și în orice alt loc în care se vând bilete de intrare și/sau abonamente; 
  c) a preciza tarifele pe biletele de intrare și/sau abonamente și de a nu încasa sume care 
depășesc tarifele precizate pe biletele de intrare și/sau abonamente; 
  d) a emite un bilet de intrare și/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori; 
  e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorității administrației publice 
locale, documentele justificative privind calculul și plata impozitului pe spectacole; 
   f) a se conforma oricăror altor cerințe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidența și 
inventarul biletelor de intrare și a abonamentelor, care sunt precizate în normele elaborate în 
comun de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice, contrasemnate de Ministerul Culturii și Ministerul Tineretului și Sportului. 
   (5) Impozitul pe spectacole se plătește lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare 

celei în care a avut loc spectacolul. 

   (6) Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligația de a depune o 

declarație la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale, până la 

data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole. 

  (7) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al 

impozitului, depunerea la timp a declarației și plata la timp a impozitului.  

 

        TAXE  STABILITE   PENTRU   ACTIVITATILE   DESFASURATE   IN    INCINTA  

  CASEI DE CULTURA A ORASULUI PANCIU PE ANUL 2023 

 

Nr. 

crt. 

Denumire activitate Sala  

Mare 

Sala  

Mica 

1  Spectacole/ evenimente organizate de societati, PFA , II, agentii de 

impresariat cu bilete inregistrate la Serviciul impozite si taxe locale   

20% din 

val.bilete 

0 

2 Spectacole/ evenimente organizate de unitatile de invatamant si de 

institutiile partenere ale Casei de Cultura 

0 0 

3 Evenimente lansari de carte, expozitii vernisaje, conferinte, colocvii, 

seminarii, dezbateri, sedinte, cursuri de calificare, activitati de 

promovare/reclama de produse si servicii, etc 

 

88lei/ora 

sau          

fractie 

434 lei/ora 

sau 

fractie 

4 Cursuri/ ateliere artistice si activitati recreative cu taxa 34 lei/ora 

sau fractie 

16 lei/ora sau 

fractie 

5 Cursuri/ ateliere artistice si activitati recreative  fara taxa 0 0 

6 Manifestari politice 441lei/ora 

sau fractie 

110 lei/ora sau 

fractie 
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Art.8 TAXE SPECIALE 

 

     Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care beneficiază de 

serviciile oferite de instituția sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de 

organizare și funcționare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să 

efectueze prestații ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu. 

 

Anexa 1 – TAXE PENTRU UTILIZAREA BAZEI SPORTIVE A ORASULUI PANCIU                                                                                          

                                                                                                                          

            SALA DE SPORT Anul 2023 

  

Fotbal 66 Lei/ora 

Basket  55 Lei/ora 

Hanbal  66 Lei/ora 

Tenis cu piciorul 34 Lei/ora 

Tenis de camp 55 Lei/ora 

Volei 55 Lei/ora 

Cluburi sportive private pentru antrenament copii 

Atletism sala 

66 lei/ora 

44 lei/ora 

         STADION  

Fotbal pe tot terenul cu plase la porti 66 Lei/ora 

Minifotbal pe diagonala 44 Lei/ora 

Tenis  28 Lei/ora 

 

Anexa 2 – TAXE PENTRU BUNA DESFASURARE A ACTIVITATII SERVICIULUI PUBLIC 

COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR 

  

 Pentru buna desfasurare a activitatii SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE 

EVIDENTA A PERSOANELOR, pentru anul 2022, se instituie urmatoarele taxe: 

                                                                                                                                          -lei 

Denumirea taxei     Nivel 2022 Nivelul pentru 

anul 2023 

Taxa speciala pentru incheierea casatoriei in 

zilele de sambata si duminica 
111 120 

Taxa speciala de incheiere a casatoriei in afara 

sediului SPCLEP sau Primariei orasului Panciu 
511 553 

Taxa speciala de divort pe cale administrativa 554 599 

Taxa speciala pentru inregistrarea dosarelor de 

schimbare a numelui sau prenumelui pe cale 

administrativa 

111 120 

Taxe speciale pentru eliberarea certificatului de 

nastere/deces/casatorie  in urma: pierderii, 

furtului sau distrugerii 

55 59 
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Anexa 3 – TAXE PIATA  SI OBOR  ORAS PANCIU  

 

Denumire taxa 
Nivel pentru 

anul 2022 

Nivel propus 

anul 2023 

Taxa inchiriat cantare 5 lei/cantar  5 lei/cantar  

Taxa masa /zi 5 lei/masa 5 lei/masa 

Taxa inchiriat masa /luna 16 lei/masa 17 lei/masa 

Taxa vanzare din autoturism/zi 5 lei 5 lei 

Taxa vanzare din camion/zi 5 lei 5 lei 

Taxa rezervare teren /5 mp/luna 55 lei 59 lei 

Taxa rezervare teren 5mp/5 lei 11 lei 12 lei 

Taxa pasari/ buc 1 leu/bucata 1 leu/bucata 

Taxa bovine, cabaline, ovine ( tineret) 5 lei/ buc 5 lei/ buc 

Taxa bovine, cabaline, ovine( adult) 11 lei/ buc 12 lei/ buc 

Taxa pui de o zi/ 10 buc 1 leu 1 leu 

Taxa halat 5 lei 5 lei 

Taxa modul 3mp/zi 16 lei 17 lei 

Taxa modul inchiriat/ luna 55 lei 59 lei 

Taxa boxa /zi 20 lei 22 lei 

Taxa  chirie boxa/luna 82 lei 89 lei 

 

 

 

Anexa 4 -  ALTE TAXE LOCALE 

                                                                                                                                  lei 

 

Denumire taxa 

Nivelul propus 

pentru anul  

2022 

Nivelul 

 propus 

 pentru anul 

2023 

Taxa eliberare certificat de atestare fiscala (inclusiv on line) 22 24 

Taxa eliberare certificat de atestare fiscala in regim de 

urgenta(in ziua solicitarii) 

44 48 

Taxa furnizare informatii ROL fiscal/CNP 51 55 

Taxa eliberare documente arhiva 5 5 

Taxa eliberare adeverinta (ROL agricol) 5 5 

Taxa eliberare atestat producator 92 100 

Taxa eliberare carnet comercializarea produselor agricole 92 100 

Taxa eliberare al ll lea carnet de comercializare 34 37 

Taxa viza anuala atestat producator 92 100 

Taxa inregistrare contract arendare si a actelor aditionale 5/CONTRACT 5/ contract 

Taxa inchiriere pajiste domeniu public 111/ha 120/ha 
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Taxa eliberare anexa 5 si anexa 6 11 12 

Taxa eliberare copie registru agricol/pozitie de rol 11 12 

Taxa eliberare copie conform cu originalula documentelor 1 leu/pag 1 leu/pag 

Taxa pentru solicitarea unor delimitari ale proprietatilorla 

cerere 

55 60 

Taxa eliberare anexa 24(dezbatere succesiune) 34 37 

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri 

cadastrale sau de pe alte asemenea planuri  

   2  / A4 

   5 / A3    

   2  / A4 

   5 / A3    

Taxa speciala pentru intocmire si afisare oferta de vanzare 

teren conform cu original 

11/oferta 12/ oferta 

Taxa participare concurs pentru ocuparea functiei de 

manager spital public 

2214 2395 

Taxa inchiriere autocar – persoane fizice 

                                      -- persoane juridice 

4/km 

5/km 

4/km 

5/km 

Taxa inchiriere buldoexcavator 111/ora 

 

120/ ora 

Taxa inchiriere autoutilitara cu nacela RENAULT -  70 lei/ora 

Taxa utilizare cantar electronic- pod bascula electric, pentru 

autovehicule cu masa mai mica de 10 tone  

 

Taxa utilizare cantar electronic - pod bascula electric, pentru 

autovehicule cu masa mai mare de 10 tone 

 

           55 lei 

 

           100 lei 

 

60 lei 

 

108 lei 

Taxa pentru activităţile desfăşurate de societăţile comerciale 

si persoanele fizice autorizate cu impact asupra mediului 

inconjurator: 

1. Cazane de ţuica  

2. Fabrici de vopsele si var  

3. Centre de vinificatie 

- Pana in 1OOOhl  

- Peste 1OOOhl  

4.Staţii de producere asfalt  

5.Gatere  

6.Taxa  aburitor cherestea    

 

7.Centrale termice de cvartal  

 

 

 

 

 

 

   111 lei/an 
 3225 lei/an 
 
  
3325 lei/an 
 5543lei/an 
11085lei/an 
1109lei/an 
3325lei/ an/ 
modul 
554 
lei/bucata/an 
 

 

 

   120lei/an  
3489 lei/an 

 

3597 lei/an 
5997lei/an 
11993lei/an 

1200lei/an 
3597lei/ an/ 
modul 
599 
lei/bucata/an 
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Pentru depozitarea materialelor pe spaţiul 

aparţinând domeniului public, mai mult de 48 de h 
 

 
1 leu/m2/zi 
 

 

 
1 leu/m2/zi 
 

 

Taxa copie xerox formular A4 – copie/print alb-negru 

Taxa copie xerox formular A3 – copie/print alb-negru 

 
1 leu/pagina 

2 lei /pagina 

1 leu/pagina 

2 lei /pagina 

Taxa pentru inscrierea la licitatie 

 
333 lei 

 
360 lei 

 Taxa furnizare date rol fiscal /cnp se refera la datele furnizate persoanelor fizice 

autorizate(de exemplu birourile executorilor judecatoresti) 

 

 

Anexa 5 – TAXA  P.S.I. 

  Taxa este datorata de toti contribuabilii, persoane fizice, proprietari de imobile de natura 

cladirilor pentru fiecare imobil. 

 

           Denumire platitor Nivel stabilit pentru 

2022 

Nivel propus pentru  

anul 2023 

            Persoane fizice 11 12 

 

 

 

Anexa 6 - TAXE LOCALE PENTRU MOPEDE SI VEHICULE NEINMATRICULABILE 

 
Nr. crt. Tip vehicul Nivelul 

pentru  
anul  

 2022 

Nivelul  
propus pentru 

anul  
2023 

1. Placute (numere)  
 

       61 lei        66 lei 

 2 .  

  

Taxa de inregistrare autovehicule: 

  pentru persoane fizice 

        55 lei         60 lei 

pentru persoane juridice  

 

       166 lei         180 lei 

 
       NOTA.Nivelul taxelor juridice de timbru este stabilit prin Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului Romaniei nr. 80/2013 privind taxele juridice de timbru cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

 

ALTE DISPOZITII  

1. Se  majoreaza impozitul pe clădiri și impozitul pe teren cu până la 500% pentru 

clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan,începând cu al treilea an. 

  Situatia criteriilor de incadrare a cladirilor neingrijite se stabileste astfel: 
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- cladirile care prezinta degradari importante la structura de rezistenta si la fatade, 
avand pereti prabusiti si alte degradari care prezinta un pericol major; 

- cladirile care au elemente de fatada (decorative, arhitecturale) care prezinta pericol de 
desprindere si prabusire; 

- cladirile la care lipseste, partial sau total, tamplaria exterioara (usi, ferestre, vitrine); 
- cladirile cu zugraveli exterioare neintretinute, degradate, exfoliate, cu tencuieli 

vandalizate (cu inscrisuri, desene, grafitti), care scad calitatea arhitectural – ambientala a 
cladirii si a zonei; 

- cladirile cu acoperis degradat (invelitori desprinse, burlane si jgheaburi lipsa sau 
desprinse cu pericol de prabusire); 

- cladirile cu balcoane degradate, cu tencuieli desprinse si pericol de prabusire. 

         3 .Pentru celelalte impozite si taxe locale, altele decât cele stabilite in prezenta, precum 

si prevederile privind procedura,  scutirile si facilitatile, termenele si contravenţiile se vor aplica 

prevederile Legii 227/2015 privind Noul Cod Fiscal. 

     Incepând cu data de 01.01.2023 încetează efectele HCL nr. 142 din 28decembrie 2021. 

 
 
 

          INITIATOR,                                                                                    CONTRASEMNEAZA, 
 
 PRIMAR,                                                                                     SECRETAR GENERAL, 
MARASCU NICOLAI                                                                    BUNGHIUZ SILVIU 


