
 

            ROMÂNIA          

JUDEŢUL HUNEDOARA       PROIECT  

MUNICIPIUL ORĂŞTIE 

CONSILIUL LOCAL         

 

HOTĂRÂREA Nr.    /2022 

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 

 

 Consiliul Local al municipiului Orăștie, Județul Hunedoara, 

 Analizând referatul de aprobare nr.16.724/23.11.2022 al Primarul municipiului Orăștie, 

dl ing. Ovidiu Laurențiu Bălan din care reiese necesitatea și oportunitatea adoptării unei hotărâri 

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023. 

 Având în vedere prevederile H.C.L nr.66/2022 privind indexarea cu rata inflației a 

impozitelor și taxelor care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei 

anumite sume în lei, a taxelor speciale, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul 

local pentru anul 2023. 

 În conformitate cu prevederile Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 

cu modificările și completările ulterioare, ale art. 266 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 27 și 30 din Legea                  

nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Ținând cont că au fost respectate prevederile art.7, alin. (13) din Legea nr.52/2003 

privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) coroborat cu alin. (4), lit. c), ale art. 139, 

alin. (1) și alin. (3), lit. c), ale art.243, alin.(1), lit. a) și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1 - Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2023, după cum urmează : 

a) nivelurile stabilite în sume fixe potrivit HCL nr. 66/2022 privind indexarea cu rata 

inflației a impozitelor și taxelor care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite 

pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale, precum și limitele amenzilor care se fac 

venit la bugetul local pentru anul 2023 sunt cele prevăzute în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.  

b) cota prevăzută la art. 457, alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

(impozit pentru clădirile rezidențiale și clădirile – anexă în cazul persoanelor fizice), se 

stabilește la 0,1%;  

c) cota prevăzută la art. 458, alin. (1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 

(impozit pentru clădirile nerezidențiale în cazul persoanelor fizice), se stabilește la 0,5 %;   

d) cota prevăzută la art. 460, alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

(impozit/taxa pentru clădirile rezidențiale în cazul persoanelor juridice), se stabilește la 0,2%;  

e) cota prevăzută la art. 460, alin. (2) din Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

(impozit/taxa pentru clădirile nerezidențiale în cazul persoanelor juridice), se stabilește la 

1,25%;  

f) cota prevăzută la art. 470, alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

(impozit pentru mijloacele de transport hibride), se stabilește la 100 %; 

g) cota prevăzută la art. 477, alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (taxa 

pentru serviciile de reclamă și publicitate), se stabilește la 3%; 

h) cota prevăzută la art. 481, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

(impozitul în cazul unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă 



manifestare muzicală, prezentare a unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice 

competiție sportivă internă sau internațională), se stabilește la 2 %; 

i) cota prevăzută la art. 481, alin. (2), lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

(impozitul în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a), se stabilește 

la 5 %; 

Art.2 - (1) Bonificația prevăzută la art. 462, alin. (2), din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal se stabilește în cazul impozitului pe clădiri datorat de persoanele fizice la 10 %. 

(2) Bonificația prevăzută la art. 467, alin. (2), din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal se stabilește în cazul impozitului pe teren datorat de persoanele fizice la 10 %. 

(3) Bonificația prevăzută la art. 472, alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal se stabilește în cazul impozitului pe mijloacele de transport datorate de persoanele fizice 

la 10%. 

Art.3 - (1) Pentru anul 2023, următoarele categorii de impozite și taxe se ajustează cu 

cotele adiționale în conformitate cu art. 489, alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, astfel: 

a) în cazul persoanelor fizice, impozitul pentru mijloacele de transport a căror masă 

totală autorizată este mai mică de 12 t se ajustează prin aplicarea cotei adiționale de 16 %; 

b) în cazul persoanelor juridice, impozitul pentru mijloacele de transport a căror masă 

totală autorizată este mai mică de 12 t se ajustează prin aplicarea cotei adiționale de 16 %; 

c) în cazul persoanelor juridice, impozitul pentru clădirile rezidențiale aflate în 

proprietate sau deținute de acestea se ajustează prin aplicarea cotei de 50 %.  

d) se mențin în vigoare criteriile pentru stabilirea cotelor adiționale la impozitele și 

taxele locale pentru anul 2023, aprobate prin  HCL nr. 221/2021. 

Art.4 - Se menține în vigoare scutirea de la plata impozitului pentru clădirile și terenul 

aferent pentru contribuabilii care se încadrează în prevederile art. 456, alin. (2), lit. c) și              

art. 464, alin. (2), lit. d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal și Procedura de scutire a 

impozitului pentru clădirile și terenul aferent clădirilor utilizate pentru furnizarea de servicii 

sociale de către asociațiile și fundațiile acreditate ca furnizori de servicii sociale, aprobate prin 

HCL nr. 221/2021.  

Art.5 - Se acordă scutirea de la plata impozitului pentru clădirile și terenul aferent pentru 

contribuabilii care se încadrează în prevederile art. 456, alin. (2), lit. d) și art.464, alin. (2),         

lit. e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, iar Procedura de scutire a impozitului pe 

clădiri și terenul aferent pentru asociațiile și fundațiile nonprofit, folosite pentru activități fără 

scop lucrativ, constituie Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art.6 - Se acordă scutirea de la plata impozitului pe clădirile, terenul și mijloacele de 

transport  aparținând persoanelor fizice care se încadrează în prevederile art. 456, alin.(2),          

lit. j),  art. 464, alin. (2), lit. h) și art. 469, alin. (2), lit. b) din Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal iar Procedura de scutire a impozitului datorat pentru clădiri, teren și mijloacele de 

transport în cazul persoanelor prevăzute în Legea Recunoștinței pentru victoria Revoluției 

Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din 

noiembrie 1987 nr.341/2004, cu modificările și completările ulterioare, constituie Anexa nr.3   

la prezenta hotărâre.  

Art.7 - Se menține în vigoare reducerea cu 75 % și 90 %  a impozitului pentru clădirea 

și terenul aferent  pentru persoanele care se încadrează în prevederile art.456, alin. (2), lit. k) și 

art.464, alin.(2), lit. j) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, iar Procedura de reducere a 

impozitului pe clădirea folosită ca domiciliu și terenul aferent aflate în proprietatea sau 

coproprietatea persoanelor fizice ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim 

brut pe țară ori constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social este aprobată 

prin HCL nr. 221/2021.  

Art.8 - Se mențin în vigoare prevederile referitoare la instituirea taxei de reabilitare 

termică potrivit art.486, alin.(6) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal și Procedura de 

instituire a taxei de reabilitare termică pentru sumele avansate de Municipiul Orăștie pentru 

asigurarea contribuției proprii a asociaților de proprietari/proprietarilor a blocurilor de locuințe 

respectiv a proprietarilor spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință sau deținute de 



persoane juridice incluse în Programul Operațional Regional 2014-2020”, aprobate prin HCL 

nr. 221/2021. 

Art.9 - Se mențin în vigoare prevederile referitoare la taxa de autorizare a activităților 

economice ca și taxă specială prevăzută la art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 

și a Regulamentului privind autorizarea operatorilor care desfășoară activități economice pe 

raza municipiului aprobate prin HCL nr. 221/2021. 

Art.10 - Se mențin în vigoare prevederile referitoare la  taxa pentru utilizarea temporară 

a locurilor publice, potrivit art.486, alin. (1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal și a 

Procedurii pentru utilizarea temporară a locurilor publice, aprobată prin HCL nr. 221/2021. 

Art.11 - Se mențin în vigoare prevederile referitoare la  majorarea impozitului pe 

clădirile și terenul neîngrijit stabilite prin Regulamentul pentru stabilirea condițiilor de majorare 

a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza municipiului Orăștie, conform 

prevederilor art.489, alin.(5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin HCL 

nr. 221/2021. 

Art.12 - Zonarea intravilanului Municipiului Orăștie avută în vedere la determinarea 

obligațiilor fiscale, este stabilită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Orăștie 

nr.176/2010 pentru încadrarea pe zone fiscale a terenurilor din intravilanul municipiului 

Orăștie, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.13 - Zonarea extravilanului Municipiului Orăștie avută în vedere la determinarea 

obligațiilor fiscale, este stabilită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Orăștie nr. 

59/2006 pentru delimitarea zonelor în extravilanul municipiului Orăștie, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Art.14 - Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.15 - Creanțele fiscale restante aflate în sold la data de 31.12.2022, mai mici de           

40 lei se anulează.  

 Art.16  - Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii și termenelor prevăzute 

de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.17 - Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituției Prefectului - Judeţul Hunedoara; 

- Primarului Municipiului Orăștie; 

- Serviciului Impozite și Taxe Locale; 

- Compartiment Autorizări și Acorduri; 

- Compartimentului Urbanism, Amenajarea teritoriului, Cadastru imobiliar; 

 

   

             Inițiator,                                              Avizat pentru legalitate,   

             PRIMAR,                                                                        SECRETAR GENERAL, 

      ing.Ovidiu BĂLAN                                                                    jr.Călin COSTOIU 

      

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ROMÂNIA        

JUDEȚUL HUNEDOARA          ANEXA nr. 1 



MUNICIPIUL ORĂȘTIE       la HCL nr.  /2022 

CONSILIUL LOCAL           

 

     

CAPITOLUL I - IMPOZITUL ŞI  TAXA PE CLĂDIRI 

 

VALORILE IMPOZABILE 

pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată  la clădiri, în cazul persoanelor 

fizice                                                                                                                                                            

           

 Valoarea impozabilă 

-lei/mp- 

 

Tipul clădirii 

Clădire cu inst. 

electrică, de apă, 

de canalizare și de 

încălzire 

(condiții 

cumulative) 

Clădire fără inst. 

Electrică, de apă, 

de canalizare și 

de încălzire 

0 2023 

A. Clădire cu cadre de beton armat sau cu pereți exteriori din 

cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui 

tratament termic şi/sau chimic 

 

1.186,48 

 

711,88 

B. clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din 

cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale 

nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic  

 

355,93 

 

237,28 

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  

 

237,28 

 

207,65 

D. Clădire anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, 

din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale 

nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 

 

149,11 

 

88,99 

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceiaşi adresă încăperi 

amplasate la subsol, demisol şi/sau mansardă, utilizate ca 

locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D  

 

75% din suma care s-ar aplica 

clădirii 

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceiaşi adresă încăperi 

amplasate la subsol, la demisol şi/sau mansardă, utilizate în alte 

scopuri decât cea de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri 

prevăzute la lit. A-D 

 

50% din suma care s-ar aplica 

clădirii 

 

CAPITOLUL II - IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN 

Impozitul /taxa pe terenurile amplasate în intravilan- terenuri cu construcţii şi terenul 

înregistrat  în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii 

2023 

  Zona din cadrul localităţii        Nivelurile impozitului, pe ranguri de localităţii (lei/ha)   

 0 I II III IV V 

A   7.168,74    

B   5.000,45    

C   3.165,80    

D   1.673,04    

 

 

Impozitul /taxa pe terenurile amplasate în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă 

categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii. 



 

Nr. 

crt. 

Categoria de folosinţă ANUL 2023 

ZONA        LEI/HA 

0 1 A B C D 

1. Teren arabil  33,22 24,91 22,53 17,79 

2. Păşune 24,91 22,53 17,79 15,42 

3. Fâneaţă 24,91 22,53 17,79 15,42 

4. Vie 54,58 41,51 33,22 22,53 

5. Livadă 62,88 54,58 41,51 33,22 

6. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră  33,22 24,92 22,53 17,79 

7. Teren cu ape 17,79 15,42 9,49 X 

8. Drumuri şi căi ferate x x x X 

9.  Neproductiv x x x X 

 

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilan 

 

Nr. 

crt 

CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ ANUL 2023 

zona (lei/ha) 

0 1 A B C D 

1. Teren cu construcţii 36,79 33,22 30,84 26,10 

2. Arabil 59,32 56,94 53,39 49,83 

3. Păşune 33,22 30,84   26,10 23,72 

4 Fâneaţă 33,22 30,84 26,10 23,72 

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.5.1. 65,25 62,88 59,32 56,94 

5.1. Vie până la intrarea pe rod X X X X 

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.6.1.  66,43 62,88 59,32 56,94 

6.1. Livadă până la intrarea pe rod X X X X 

7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia 

celui prevăzut la nr. crt. 7.1. 

18,98 16,61 14,23 9,49 

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

protecţie 

X X X X 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 7,12 5,93 2,38 1,19 

8.1. Teren cu amenajări piscicole 40,34 36,80 33,22 30,84 

9 Drumuri şi căi ferate  X x x X 

10 Teren neproductiv X x x x 

 

CAPITOLUL III – IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

 

Nr. 

crt. 

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 

I. Vehicule înmatriculate  

-lei / 200 cm³ sau 

fracţiune din aceasta 

anul 2023 

1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică 

de până la 1600 cm³ inclusiv 

9,49 

2. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 

cm³ 

10,68 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm³ şi 2000 cm³ inclusiv 21,35 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001cmc şi 2600 cmc inclusiv 85,43 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cmc şi 3000 cmc inclusiv 170,85 

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 cmc 344,09 

7. Autobuze , autocare, microbuze 28,47 

8. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de 

până la 12 t inclusive 

35,59 

9. Tractoare înmatriculate  21,35 

 II. Vehicule înregistrate Lei/200 cmc 

 1. Vehicule cu capacitate cilindrică:  

1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică de <4.800 cmc 4,74 

1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică de >4.800 cmc  7,12 

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiate 59,32 lei/an 

 

 

În cazul unui ataş, impozitul pe mijloacele de transport este de 50% din taxa pentru motociclete,  



   motorete şi scuterele respective; 

     

      

Remorci, semiremorci sau rulote care nu fac parte dintr-o combinație de  

autovehicule 

                                  Masa total maximă autorizată 2023  - lei -  

a)  până la 1 tonă inclusiv 10,68 

b) peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 40,34 

c) peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 61,69 

d) peste 5 tone  75,92 

 

 

 Combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport 

marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

  

Numărul de axe si greutatea brută încărcată 

maximă admisă 

 

 

Impozitul (in lei/an) 

2023 

Ax(e) motor(oare) cu 

sistem de suspensie 

pneumatică sau un 

echivalent recunoscut 

Alte sisteme de 

suspensie pentru 

axele motoare 

I  Două axe    

 1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 166,25 

 2. Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 166,25 462,46 

 3.  Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 462,46 649,79 

 4.  Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 649,79 1471,67 

 5. Masa de cel puţin18 tone 649,79 1471,67 

  3 axe    

 1.  Masa de cel puţin15 tone, dar mai mică de 17 tone 166,25 290,36 

 2. Masa de cel puţin17 tone, dar mai mică de 19 tone 290,36 595,93 

 3. Masa de cel puţin19 tone, dar mai mică de 21 tone  595,93 773,89 

 4. Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone  773,89 1193,03 

 5. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone  1193,03 1853,36 

 6. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone  1193,03 1853,36 

 7. Masa de cel puțin 26 tone  1193,03 1853,36 

 4 axe    

 1.  Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 773,89 784,42 

 2.  Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 781,27 1224,65 

 3. Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1224,65 1944,69 

 4. Masa de cel puţin29 tone, dar mai mică de 31 tone 1944,69 2884,82 

 5. Masa de cel puţin31 tone, dar mai mică de 32 tone 1944,69 2884,82 

 6. Masa de cel puţin32 1944,69 2884,82 

 

 Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport 

marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

  

Numărul de axe si greutatea brută încărcată 

maximă admisă 

 

 

Impozitul (in lei/an) 

2023 

Ax(e) motor(oare) cu 

sistem de suspensie 

pneumatică sau un 

echivalent recunoscut 

Alte sisteme de 

suspensie pentru 

axele motoare 

I  Vehicule cu 2 + 1 axe    

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



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

 3.  Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 74,93 

 4.  Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 74,93 172,10 

 5. Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 172,10 402,74 

 6.  Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 402,74 520,99 

 7.  Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 520,99 940,14 

 8. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 940,14 1648,47 

 9. masa de cel puţin 28 tone 940,14 1648,47 

 Vehicule cu 2 + 2 axe   

 1.  Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 161,57 375,82 

 2.  Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 375,82 618,18 

 3. Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 618,18 907,36 

 4. Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 907,36 1095,86 

 5. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1095,86 1799,50 

 6.  Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1799,50 2497,29 

 7.  Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2497,29 3792,18 

 8. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2497,29 3792,18 

 9. Masa de cel puţin 38 tone 2497,29 3792,18 

 Vehicule cu 2+3 axe    

 1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1988,00 2766,58 

 2. Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone  2766,58 3759,41 

 3. Masa de cel puţin 40 tone 2766,58 3759,41 

 Vehicule cu 3 + 2 axe   

 1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1756,18 2459,77 

 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2459,77 3368,84 

 3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3368,84 4989,90 

 4. Masa de cel puţin 44 tone  3368,84 4989,90 

V Vehicule cu 3 + 3 axe   

 1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 998,68 1208,24 

 2.  Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1208,24 1805,36 

 3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1805,36 2873,11 

 3. Masa de cel puţin 44 tone 1805,36 2873,11 

 

 

CAPITOLUL IV - TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI A 

AUTORIZAŢIILOR 

 

(1) Taxa  pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul urban 

(art. 474 alin.(1) din L 227/2015)  

Anul 2023 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism Taxa, în lei 

a) până la 150 mp inclusiv 7,12 

b) între 151 mp şi 250 mp inclusiv 8,30 

c) între 251 mp şi 500 mp inclusiv 10,68 

d) între 501mp şi 750 mp inclusiv 14,23 

e) între 751 mp şi 1000 mp inclusiv 16,61 

f) peste 1000 mp 16,61 + 0,01 leu/mp 

pentru fiecare mp 

care depăşeşte 1000 

mp 

(2) taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism 

şi amenajare a teritoriului sau de către primari (art. 474 alin(4) din L 227/2015 

privind Codul fiscal) 

 

17,79 lei  



(3)taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavării necesare lucrărilor 

de cercetare şi prospectare a terenurilorîn etapa efecturăă studiilor geotehnice şi 

a studiilor privind ridicările topografice (art. 474 alin (10) din L 227/2015 

privind Codul Fiscal) 

 

1,19 lei 

 

(4)taxă 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 (art 474, alin (14) din L 227/2015 privind Codul fiscal) 

9,19 lei pentru fiecare 

mp de suprafaţă 

ocupată de 

construcţie 

(5)taxă pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri 

şibranşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie 

electrică, telefonie şi televiziune prin cablu (art. 474 alin (15) din L 227/2015 

privind Codul fiscal) 

 

16,12 lei pentru 

fiecare racord 

(6) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi 

adresă (art. 474 alin (16) din L 227/2015 privind Codul Fiscal) 

10,68 lei  

(7) Taxe pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor 

activităţi: 

a) taxă pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru 

eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 

(art. 475 alin (2) din L 227/2015 privind Codul Fiscal) 

b) viza anuală a acestora 

 

 

94,92 lei 

 

 

35,12 lei 

(8) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind 

desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică  (art. 475 alin (3) din L 

227/2015 privind Codul fiscal)  

 

a) Pentru suprafaţă de până la 500 mp, inclusiv 

- pentru suprafeţe mai mici de 20 mp, inclusiv- alimentaţie publică care se 

desfăşoară numai în târgurile de animale 

- cu locuri de servire – persoane juridice  

-  persoane fizice 

- pentru suprafaţa de până la 50 mp, inclusiv- alimentaţie publică tip fast-food 

(comenzi servite la geam, fără locuri de servire, rulate) 

- pentru suprafeţe cuprinse între 50 şi 100 mp, inclusiv    

- pentru suprafeţe cuprinse între 100-200 mp, inclusiv 

- pentru suprafeţe cuprinse între 200 -250  mp, inclusv 

- pentru suprafeţe cuprinse între 250 – 300 mp, inclusiv 

- pentru suprafeţe cuprinse între 300 – 400 mp, inclusiv 

- pentru suprafeţe cuprinse între 400 -500 mp, inclusiv 

 

 

 

177,97 lei  

154,23 lei 

 

355,93 lei  

474,58 lei  

711,86  lei  

949,18 lei   

1186,48 lei  

1898,36 lei  

2966,20 lei  

b) Pentru o suprafață mai mare de 500 mp  3796,72 lei  

(9)Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate (art. 478 alin (2) din 

L 227/2015 privind Codul fiscal) 

 

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

economică  

38,00 lei/mp/an 

b) În cazul oricărui alt panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj 

pentru reclamă şi publicitate  

27,28 lei/mp/an 

(10) a)Taxa pentru eliberarea unei autorizații pentru desfășurarea unei 

activități economice și viza anuală  

b) Taxa pentru autorizarea activităţii de vânzare sau prezentare 

ambulatorie a produselor, serviciilor – 10 lei/zi (până la 69 lei); 

47,45 lei  

 

16,61 lei 

 

 

 

CAPITOLUL  V – ALTE TAXE LOCALE 

 

(11)Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice (art.486,  ANUL 2023 



alin (1) din L 227/2015 privind Codul Fiscal; 

- comerț ocazional cu produse nealimentare (flori, mărțișoare, cadouri) 16,95 lei/mp/zi 

- comerț cu produse alimentare (cornuri, dulciuri, sucuri) 18,15 lei/mp/zi 

- comerț cu mărfuri industriale (mobilă din mașină, perdele, covoare, expoziții, 

amplasare corturi, oferte promoționale)  

16,95 lei/mp/zi 

- depozitarea de diverse materiale, inclusiv vehicule neînmatriculate 3,56 lei/mp/zi 

depozitarea de bunuri mobile pe domeniul public – târguri, expoziţii cu vânzare   4,85 lei/mp/zi 

 taxa pentru autorizarea activităţii de vânzare sau prezentare ambulatorie a 

produselor, serviciilor  

16,95 lei 

(12)Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă 

(art. 486. Alin (4) din L 227/2015 privind Codul Fiscal)  

605,28 lei 

 

(13)Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale 

sau de pe alte ademenea planuri, deţinute de consiliile locale (art. 486 

alin(5) din L 227/2015) 

 - scara  1 :      500 

 - scara  1 :   1.000 

 - scara  1 :   2.000   

 

 

 

18,15 lei 

29,05 lei 

38,73 lei  

 

 

CAPITOLUL VI – SANCŢIUNI 

 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE  

 

 Art. 493, alin (3) Contravenția prevăzută la alin. (2) lit.a) se sancționează cu amendă de la 83,04  lei 

la 331,02 lei, iar cele de la lit b) - d) cu amendă de la 331,02 lei la 825,79 lei   

Art. 493, alin (4)  Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența şi 

gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravențieşi 

se sancționează cu amendă de la 385,93 lei la 1.872,26 lei.  

   

 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL  

PERSOANELORJURIDICE 

 

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2023 

Art. 493, alin (5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevăzute la 

alin (3) si (4) se majorează  cu 300%, astfel: 

Contravenția prevăzută la alin.(2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 332,20 lei la 1323,05 de lei, 

iar cele de la lit. b) - d) cu amendă de la 1323,05 lei la 3.303,16 lei 

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența şi gestionarea, după 

caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravențieşi se sancționează cu 

amendă de la 1.542,42 lei la 7.489,05 lei. 

 

 

              Inițiator,                                              Avizat pentru legalitate,   

             PRIMAR,                                                                       SECRETAR GENERAL, 

      ing.Ovidiu BĂLAN                                                                   jr.Călin COSTOIU 

 

 

 

 

ROMÂNIA         

JUDEȚUL HUNEDOARA        Anexa nr.2 

MUNICIPIUL ORĂȘTIE           la HCL nr.     /2022 



CONSILIUL LOCAL 

                                                                                                                                                                                                                             

            

        

Procedura de acordare a facilităților la plata impozitului pe clădiri 

și teren pentru asociațiile și fundațiile nonprofit, folosite 

pentru activitățile fără scop lucrativ 

 

Art.1 - Asociațiile și fundațiile care au ca activitate acordarea de servicii sociale care 

asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, 

reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, 

precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, beneficiază de scutire la plata impozitului 

pe clădiri și terenul aferent. 

Art.2 - Entitățile care funcționează ca asociații sau fundații fără scop lucrativ, 

beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri și terenul aferent. 

Art.3 - Scutirea se acordă numai pentru clădirile și terenul aflate în patrimoniul 

asociației sau fundației folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ. 

Art.4 - (1) Scutirea se acordă pe baza cererii depuse la Serviciul Impozite și Taxe 

Locale, însoțită de: 

a) statutul asociației/ fundației; 

b) declarație din care să rezulte că imobilele - clădirile/terenul pentru care se solicită 

scutirea sunt folosite exclusiv pentru activități fără scop lucrativ; 

c) alte documente considerate relevante în susținerea cererii. 

 (2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr.2.1. 

Art.5 - Scutirea la plata impozitului se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului 

următor celui în care se depune cererea de scutire însoțită de documentele justificative. 

Art.6 - (1) Asociaţia/fundaţia care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren 

are obligaţia de a aduce la cunoştinţa organului fiscal orice modificare intervenită în perioada 

cuprinsă între data depunerii cererii de scutire şi data 1 ianuarie a anului următor celui în care 

s-a depus cererea de scutire. 

(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror 

modificări ale situaţiei existente la data depunerii cererii.  

Art.7 - (1) Asociaţia/fundaţia care beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri 

şi teren are obligaţia ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoştinţa organului fiscal orice 

modificare intervenită faţă de situaţia existentă la data acordării scutirii. 

 (2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror 

modificări ale situaţiei existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie 

a anului următor celui în care au intervenit modificările. 

 

             Inițiator,                                              Avizat pentru legalitate,   

             PRIMAR,                                                                        SECRETAR GENERAL, 

      ing.Ovidiu BĂLAN                                                                    jr.Călin COSTOIU 

         

 

 

 

 

 

 

 

 ROMÂNIA         

JUDEȚUL HUNEDOARA        Anexa nr. 2.1 

MUNICIPIUL ORĂȘTIE            la HCL nr.       /2022 



CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                                                                      

     

   

          CĂTRE, 

                                                PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORĂŞTIE 

     SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 

 

 Subscrisa __________________________________________ cod unic de identificare 

_____________ cu sediul în_______________________ tel._____________ fax__________ 

adresa de email____________________________reprezentată prin dl./d-na ______________ 

______________în calitate de ________________, domiciliat (ă) în ___________________, 

posesor al B.I./C.I. seria ______, nr.________________, CNP________________________, 

prin prezenta solicit scutire de la plata*___________________________, pentru imobilul situat 

în __________________________ conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Orăştie nr.______/________. 

 La prezenta cerere anexez: 

- statutul asociaţiei/ fundaţiei; 

- memoriu de activitate al asociaţiei/ fundaţiei; 

- declaraţie din care să rezulte că imobilele (clădirile/terenul) pentru care se solicită scutirea 

sunt folosite exclusive pentru activităţi fără scop lucrativ; 

- alte documente considerate relevante în susţinerea cererii. 

 

 Data _____________         Semnătura, 

 

Notă: * impozitului pe clădire şi/sau impozit teren 

1. Nedeclararea oricăror modificări intervenite în perioada cuprinsă între data depunerii cererii 

de scutire şi data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire, se 

sancţionează cu amendă şi duce la ridicarea scutirii acordate, începând cu data acordării 

acesteia. 

2. Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror 

modificări ale situaţiei existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie 

a anului următor celui în care au intervenit modificările. 

 

             Inițiator,                                              Avizat pentru legalitate,   

             PRIMAR,                                                                       SECRETAR GENERAL, 

      ing.Ovidiu BĂLAN                                                                  jr.Călin COSTOIU 

  

         

 

 

 

ROMÂNIA         

JUDEȚUL HUNEDOARA        Anexa nr. 3 



 MUNICIPIUL ORĂȘTIE           la HCL nr.     /2022 

   CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                                                                      

            

Procedura de scutire a impozitului datorat pentru clădiri, terenul aferent și mijloacele 

de transport în cazul persoanelor prevăzute în Legea recunoştinţei pentru victoria 

Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă 

de la Braşov din noiembrie1987 nr. 341/2004 și pentru revolta muncitorească 

anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977  

 

 

Art.1 - (1) Persoanele prevăzute la art. 3, alin. (1), lit b și art. 4, alin (1) din Legea 

341/2004 cu modificările și completările ulterioare care au calitatea de Luptător pentru Victoria 

Revoluţiei din Decembrie 1989 – Luptător Rănit, Luptător Reţinut, Luptător cu Rol 

Determinant şi Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite şi deţin în proprietate clădiri, teren și 

mijloace de transport beneficiază de scutirea la plata a impozitului pentru clădiri, teren și 

mijloace de transport. 

(2) Scutirea se acordă persoanelor prevăzute la alin. (1) pentru locuinţa situată la adresa 

de domiciliu şi pentru terenul aferent locuinţei de domiciliu. 

(3) Scutirea de la plata impozitului pentru mijloace de transport se acordă pentru un 

autoturism hycomat sau hidramat (cutie de viteze automată) sau mototriciclu. 

(3) Scutirea se aplică pentru bunul propriu şi pentru cota parte din proprietăţile deţinute 

în comun de soţi. 

Art.2 - Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, teren și mijloace de 

transport, trebuie îndeplinite următoarele condiţii: 

a) clădirea, terenul și mijlocul de transport să fie în proprietatea sau coproprietatea 

persoanelor prevăzute la art. 1. alin. (1); 

b) clădirea să fie utilizată numai ca locuinţă; 

c) clădirea să fie domiciliul persoanelor prevăzute la art. 1. alin. (1); 

Art.3 - (1) Scutirea la plata impozitului se acordă pe bază de cerere depusă la organul 

fiscal, însoţită de următoarele documente: 

 a) act de identitate soţ/soţie; 

 b) certificat de revoluționar; 

 c) extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile; 

 d) cartea de identitate a mijlocului de transport și talonul. 

(2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 5.1. 

Art.5 - Scutirea la plata impozitului se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului 

fiscal în curs dacă documentele justificative emise la data de 31 decembrie a anului fiscal 

anterior sunt depuse până la primul termen de scadență a anului curent. 

Art.6 - (1) Persoana care solicită scutirea la plata impozitului pe clădiri, teren și mijloace 

de transport are obligaţia de a aduce la cunoştinţa organului fiscal orice modificare intervenită 

în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire şi data 1 ianuarie a anului următor 

celui în care s-a depus cererea de scutire. 

(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror 

modificări ale situaţiei existente la data depunerii cererii. 

Art.7 - (1) Persoana care beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren 

are obligaţia ca ulterior acordării facilităţii să aducă la cunoştinţa organului fiscal orice 

modificări intervenite faţă de situaţia existentă la data acordării reducerii. 

(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror 

modificări ale situaţiei existente la data acordării reducerii. Reducerea va înceta cu data de 1 

ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările. 

        

 ROMÂNIA         



JUDEȚUL HUNEDOARA        Anexa nr.3.1 

MUNICIPIUL ORĂȘTIE               la HCL nr./2022 

CONSILIUL 

LOCAL                                                                                                                                                                                                                                     

          

 

CĂTRE, 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORĂŞTIE 

SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 

 

Subsemnatul (a)_______________________________________, domiciliat (ă) 

în______________________________________________________, posesor al B.I./C.I. 

seria______, nr.____________, CNP________________________, (co)proprietar al 

imobilului situat în ________________________________şi al mijlocului de transport 

_____________________, prin prezenta solicit reducere de la plata *___________________, 

conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Orăştie nr.______/________. 

Reducerea o solicit în calitate de _______________________ . 

 

La prezenta cerere anexez: 

- act de identitate soţ/soţie; 

- certificat de revoluţionar; 

- extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile; 

- talonul mijlocului de transport; 

- cartea de identitate a mijlocului de transport. 

 

 

Data _____________        Semnătura, 

 

 

             Inițiator,                                              Avizat pentru legalitate,   

             PRIMAR,                                                                       SECRETAR GENERAL, 

      ing.Ovidiu BĂLAN                                                                   jr.Călin COSTOIU 

 

 

 

 

 

 

 

 


