
 

                                                                                             
 

 
T A B L O U L 

cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile stabilite de către Consiliul Local al 
comunei GĂLĂUȚAȘ, pe anul  fiscal 2023, în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  

 

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

CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI 
ART. 457-CALCULUL IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRILE REZIDENȚIALE  

 

Art. 457 alin. (1)- Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă aferente, 

impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de minimum 

0,1% asupra valorii clădirii.Cota impozitului/taxei pe clădiri se stabilește prin 

hotărâre a consiliului local. 
  

  

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 

0,1% 

 

 
     Clădiri rezidențiale și clădiri anexe 

  
 

 

                                                                   AN EDIFICARE       -lei/mp/su 

ÎNAINTE DE 1990 DUPĂ 1990 

 Apartamente cu suprafată utilă ≤ 40 mp ( lei/m2 su)  
1440 

2000 

Apartamente cu suprafată utilă > 40 și ≤ 70 mp ( lei/m2 su) 1560 2000 

Apartamente cu suprafată utilă > 70 mp ( lei/m2 su) 1560 2000 

Apartamente tip cămine de nefamiliși- fără bucătărie și/sau grup sanitar la 
fiecare apartament ( lei/m2 su) 

660 940 

”Anexe” ale apartamentelor-lei/mp/su Garaje Părți comune tranzacționate separat 

270 560 

Valoarea apartamentului include :   Cota parte de teren aferent  
                                                             Cotele părți din spațiile comune (uscătorii, spalătorii, terase, poduri, pivnițe, boxe, casa scărilor și ale 
asemenea) 

Su = suprafață utilă ( este suprafața desfășurată, mai puțin suprafața aferentă pereților) 

ANEXA 1 
La Proiect de Hotărare a Consilului Local privind stabilirea impozitelor și taxelor 

locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2023 



În situaţia în care în înscrisuri legale doveditoare este menţionată suprafaţa construită desfăşurată, suprafaţa utilă se determină împărțind suprafaţa 

construită desfăşurată cu un coeficient de transformare de 1,4. 

În situația în care suprafața utilă a apartamentului nu 
este înscrisă în acte legale doveditoare, valoarea 
apartamentului se va determina prin asimilare, echivalare 
(ținând cont de suprafața minima prevăzută de 
reglementări legale, funcție de număr camera) astfel; 

Număr camera/ apartament   Suprafața utilă echialentă (mp) 
 

1 30 

2 50 

3 65 

4 80 

Art. 457 alin. (2) Valoarea clădirii, exprimată în lei, se determină prin însumarea valorii clădirii, a clădirilor-anexă, după caz, şi a 

valorii suprafeţelor de teren acoperite de aceste clădiri, cuprinse în Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind 

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

Art. 457 alin. (3)-În situaţia în care valorile orientative privind 

proprietăţile imobiliare din România, din studiile de piaţă administrate 

de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România sunt mai mici 

decât valorile impozabile determinate conform prevederilor prezentului 

articol, în vigoare la data de 31 decembrie 2022, impozitul pe clădiri se 

calculează prin aplicarea cotei de minimum 0,1% asupra valorii 

impozabile determinate conform prevederilor prezentului articol, în 

vigoare la data de 31 decembrie 2022.  
 

 
COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 

 
 

0,1% 

Clădiri de locuit individuale ( familiale) 
CL = construcții de locuințe 
Gălăuțaș, inclusiv Toleșeni, Dealu Armanului, Nuțeni 

Înainte de 1990 – lei/m2 sd După 1990- lei/m2 sd 

1080 1380 

Anexe gospodărești la clădirile individuale de locuit 
Gălăuțaș, inclusiv Toleșeni, Dealu Armanului, Nuțeni 

100 140 

Sate componente = 60% din valorile aferente localităților, pe fiecare categorie în parte 
Sd = suprafața ( aria) construită desfășurată a construcției ( suma ariilor tuturor nivelelor ) 
Nu se iau în calculul suprafeței construite desfășurate : suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de până la 1,80 m, suprafața subsolurilor cu 
destinație strictă pentru gararea autovehiculelor, spațiile tehnice sau spațiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor 
deschise și neacoperite, teraselor si copertinelor necirculabile, precum și a podurilor neamenajat, aleile de acces pietonal/ carosabil din incintă, 
scările exterioare, trotuarele de protecție. 
  

În situația în care în înscrisuri legale doveditoare este menționată suprafața utilă, suprafața utilă totală cu un coeficient de transformare de 
1,4 

În situația în care nici suprafața utilă desfășurată nu este 
înscrisă în acte legale doveditoare, valoarea clădirilor 
individuale de locuit se va determina prin asimilare, 
echibalare (ținând cont de suprafața construită desfășurată 

Număr camere/locuință 
 

Suprafață construită echivalentă 
(mp) 

 

1 58 



minimă prevăzută de reglementări legale, funcție de număr 
camere) astfel : 
 
 
 

2 81 

3 102 

4 135 

5 166 

“Părți – anexe din clădire ” = terase, poduri, pivnițe, etc. 

Valoarea unitară a părților din clădire, în situațiile excepționale când sunt tranzacționate separate = Valorile unitare ( pe metru pătrat) 
ale clădirilor individuale de locuit, pe fiecare categorie în parte. 
 

VALOAREA CASEI INDIVIDUALE DE LOCUIT INCLUDE ANEXELE GOSPODĂREȘTI. 
 

“ ANEXE GOSPODĂREȘTI” = garaje, bucătării de vară, sere, piscine, grajduri pentru animale mari, pătule, magazii, depozite și alte asemenea.  
 

Valoarea anexelor gospodărești în situațiile excepționale când sunt tranzacționate separat = În situațiile în care anexele gospodărești se 
tranzacționeză separat se aplică valorile din tabelul ” anexe gospodărești ” 
 

Valoarea casei individuale de locuit nu include terenul aferent. 
 

Valoarea Apartamentului în clădire individuală de locuit, clădiri de locuit în curte comună = 75% din valorile clădirilor de locuit individuale, pe fiecare 

categorie în parte. Corecţia se aplică inclusiv la terenul aferent. 

 

” Clădiri de locuit în curte comună ” = un imobil cuprinzând : casa de locuit, terenul aferent, precum și anexele gospodărești complementare 
casei de locuit, care împreună formează o proprietate imobiliară tip clădire de locuit, amplasate izolat, înșiruit sau cuplat, în care există proprietăți 
comune și proprietăți individuale.  
Proprietatea comună este indivizibilă și este deținută de proprietarii apartamentelor individuale din casa de locuit, conform cotelor calculate.  
Proprietatea comună include toate părțile proprietății care sunt în folosință comuna ca : terenul pe care este construită clădirea, curtea inclusă, 
acoperișul, coșurile de fum, instalații ale clădirii aflate în folosință comună cu care a fost dotată clădirea la data construcției sau cu care a fost 
dotată mai târziu de către proprietari, etc. 
 

Clădire de locuit tip duplex = 90% din valorile clădirilor de locuit individuale, pe fiecare categorie în parte. Corecția se aplică inclusiv la terenul 
aferent.  
 

Clădirile de locuit cu utilizare sezonieră ( case de vacanță, cabane ) = 50% din valorile clădirilor de locuit individuale, pe fiecare categorie. 
Corecția nu se aplică la terenul aferent.  

 
 
 
 



CLĂDIRI- CONSTRUCȚII NEREZIDENȚIALE 
 

VALORILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 

 
AN EDIFICARE 

CONSTRUCȚII ADMINISTRATIVE ȘI SOCIAL- CULTURALE 
administrative, financiar-bancare, comerciale, pentru cult, cultură, învățământ, sănătate, 
construcții și amenajări sportive, pentru agrement, sociale, de monumente, ansambluri 
istorice, turistice, administrative și sociale  
Gălăuțaș, inclusiv Toleșeni, Dealu Armanului, Nuțeni  

Înainte de 1990 
 ( lei/m2sd) 

După 1990  
( lei/m2sd) 

900 1130 

CONSTRUCȚII INDUSTRIALE ȘI EDILITARE  
(Industriale, metrou, industriale si edilitare) 
Gălăuțaș, inclusiv Toleșeni, Dealu Armanului, Nuțeni 

290 450 

CONSTRUCȚII ANEXĂ (construcții edilitare, construcții anexă)  
Gălăuțaș, inclusiv Toleșeni, Dealu Armanului, Nuțeni 

 

170 260 
 
 

SATE COMPONENTE = 60% din valorile aferente localităților, pe fiecare categorie în parte 
 

Sd = suprafața (aria) construită desfășurață a construcției (suma ariilor tuturor nivelelor)   
 

Nu se iau în calculul suprafeței construite desfășurate : suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de până la 1,80 m, suprafața subsolurilor cu 
destinație strictă pentru gararea autovehiculelor, spațiile tehnice sau spațiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor 
deschise și neacoperite, teraselor si copertinelor necirculabile, precum și a podurilor neamenajat, aleile de acces pietonal/ carosabil din incintă, 
scările exterioare, trotuarele de protecție  
 

În situaţia în care în înscrisuri legale doveditoare este menţionată doar suprafaţa utilă, suprafaţa construită desfăşurată se determină 

înmulţind suprafaţa utilă totală cu un coeficient de transformare de 1,4. 

 

În cazul unei clădiri având încăperi cu destinații diferite (de exemplu: birouri, vestiare, grupuri sanitare, depozite, magazii amplasate în cadrul 

unei clădiri industriale) tipul clădirii va fi considerat cel corespunzător destinației (suprafeței) care are ponderea cea mai mare, așa cum 

reiese din înscrisurile legal doveditoare. 

Valorile amenajărilor piscicole ( heleșteu, iaz, stație de reproducere, bazin de reproducere, lac, bazin de parcare, dig, canal de alimentare, 
canal de evacuare, baraj, deversor, etc.) este 5 lei/ mp. 
 

Valoarea construcţiilor nerezidenţiale nu includ terenul aferent. 

 



Valoarea construcţiilor uşoare este de 10% din valoarea construcțiilor anexă, din localitatea, zona în care este amplasată. Ajustarea nu se 

aplică la terenul aferent construcţiilor uşoare. 

Construcţii uşoare = construcţii realizate din materiale şi alcătuiri care permit demontarea rapidă în vederea aducerii terenului la starea 

iniţială (confecţii metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) în această categorie se includ: construcţii menite să 

adăpostească mașini agricole, utilaje, inclusiv platforme betonate; spaţii pentru cazare temporară pe timpul campaniilor agricole; copertine, 

rampe, saivane, fânare, adăposturi, şoproane, coteţe de păsări, coteţe de porci; chioşcuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe căile şi 

în spaţiile publice, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame şi alte asemenea. 

 Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru acea clădire, exceptând cazul în care Codul 
Fiscal și Hotărârea de stabilirea a impozitelor si taxelor locale nu prevăd altfel.  
    clădire - orice construcţie situată deasupra solului şi/sau sub nivelul acestuia, indiferent de 

denumirea ori de folosinţa sa, şi care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de 

oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalaţii, echipamente şi altele asemenea, iar elementele 

structurale de bază ale acesteia sunt pereţii şi acoperişul, indiferent de materialele din care sunt 

construite, inclusiv construcţiile reprezentând turnurile de susţinere a turbinelor eoliene şi fundaţiile 

acestora. 

    clădire-anexă - clădiri situate în afara clădirii de locuit, precum: bucătării, grajduri, pivniţe, 

cămări, pătule, magazii, depozite, garaje şi altele asemenea; 

       Impozitul/ taxa pe clădire se calculează diferit în funcție de scopul în care este utilizată clădirea, fiind definite două categorii, astfel : 
       Clădire rezidențială – construcție alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependințele, dotările și utilitătile 
necesare, care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii ; 
       Clădire nerezidențială- orice clădire care nu este rezidențială ; 
        Valoarea clădirii se determina prin însumarea valorii clădirii, a clădirilor anexă, după caz și a valorii de teren acoperite de aceste clădiri, 
cuprinse în Studiul de piață referitor la valorile orientative privind proprietățile imobiliare din Județul Harghita.  
 
 
 

Art. 458. CALCULUL IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRILE NEREZIDENȚIALE  
COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 

 

Art. 458 alin. (1) Pentru clădirile nerezidenţiale şi 

clădirile-anexă aferente, impozitul/taxa pe clădiri se 

calculează prin aplicarea unei cote de minimum 0,5% 

asupra valorii clădirii. Cota impozitului/taxei pe 

clădiri se stabileşte prin hotărâre a consiliului 

local.  

0,5% 



Art. 458 alin. (2) Pentru clădirile utilizate pentru 

activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe 

clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de …….% 

asupra valorii clădirii. 

 

0,4% 
 

 Art.458 alin.(3)  Valoarea clădirii, exprimată în lei, se determină prin însumarea valorii clădirii, a clădirilor-

anexă, după caz, şi a valorii suprafeţelor de teren acoperite de aceste clădiri, cuprinse în Studiile de 

piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de 

Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România. 

  
ART. 458 alin. (4) În cazul în care proprietarul clădirii nu depune raportul de evaluare la organul fiscal 

competent până la primul termen de plată a impozitului, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% 

asupra valorii impozabile determinate conform prevederilor art. 457, cu condiţia ca proprietarul clădirii 

să fi fost notificat de către organul fiscal competent despre posibilitatea depunerii raportului de 

evaluare. Notificarea se comunică proprietarului clădirii prin publicarea acesteia în spaţiul privat 

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

până la care trebuie comunicată notificarea este 31 octombrie a anului curent pentru impozitul datorat 

începând cu anul următor. În cazul în care notificarea nu este comunicată până la această dată, impozitul 

urmează a se calcula prin aplicarea cotei stabilite potrivit alin. (1) asupra valorii impozabile 

determinate conform prevederilor art. 457. 

 

Art. 459 - CALCULUL IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRILE CARE CUPRIND SPAŢII CU DESTINAŢIE REZIDENŢIALĂ ŞI SPAŢII CU 

DESTINAŢIE NEREZIDENŢIALĂ 

Art. 459 alin. (1) Pentru clădirile care au în componenţă atât spaţii cu destinaţie rezidenţială, cât şi spaţii cu 

destinaţie nerezidenţială, impozitul/taxa pe clădiri se determină în funcţie de destinaţia suprafeţelor cu 

o pondere mai mare de 50% şi se calculează prin aplicarea cotei corespunzătoare destinaţiei majoritare, 

asupra valorii întregii clădirii. 

 

    Art. 459 alin.(2) În cazul acestor clădiri, contribuabilii au obligaţia de a declara la organul fiscal 

local, în vederea stabilirii destinaţiei finale a clădirii, suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, 

însoţită de documentele doveditoare, cu excepţia celor aflaţi în evidenţa fiscală a unităţii administrativ-

teritoriale. Declararea la organul fiscal local se face în termen de 30 de zile de la data oricăror 

modificări privind suprafeţele nerezidenţiale. 

 

    Art. 459 alin.(3) În situaţia în care contribuabilii nu declară la organul fiscal local suprafaţa 

folosită în scop nerezidenţial potrivit alin. (2), impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei 

corespunzătoare clădirilor nerezidenţiale asupra valorii întregii clădiri aflate în evidenţele organului 

fiscal local. 

Art. 460- Reguli privind calculul impozitului/taxei pe clădiri 
 



    Art. 460 alin. (1) Pentru determinarea valorii clădirii şi a terenului acoperit de aceasta pentru anul 

de referinţă se vor utiliza valorile cuprinse în Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative 

privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din 

România, aferente anului anterior celui de referinţă. 

 

    Art. 460 alin.(2) În cazul în care în Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind 

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

valoarea este exprimată în euro/mp, valoarea clădirii se calculează prin înmulţirea suprafeţei construite 

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

    În cazul în care valorile sunt exprimate în euro, se va utiliza cursul de schimb al monedei euro la 

data de 31 decembrie a anului anterior celui de referinţă. 

 

   Art. 460 alin. (3) Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea 

suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor 

situate la subsol sau la mansardă, exceptând suprafeţele podurilor neutilizate ca locuinţă, ale scărilor şi 

teraselor neacoperite. 

 

    Art. 460 alin.(4) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul 

exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile 

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

 

    Art. 460 alin.(5) În situaţia în care Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind 

proprietăţile imobiliare din România, administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România nu 

conţin informaţii despre clădirile sau terenurile acoperite de aceste clădiri de pe raza unei unităţi 

administrativ-teritoriale, se vor aplica următoarele reguli: 

 

    a) în cazul unei clădiri rezidenţiale, impozitul pe 

clădiri se calculează prin aplicarea cotei de minimum 0,1% 

asupra valorii impozabile determinate conform prevederilor 

art. 457 din Codul fiscal, în vigoare la data de 31 

decembrie 2022. Cota impozitului/taxei pe clădiri se 

stabileşte prin hotărâre a consiliului local.   

 

 

 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PE ANUL 2023 

 

0,1% 

    b) în cazul unei clădiri nerezidenţiale, impozitul pe 

clădiri se calculează prin aplicarea cotei de minimum 0,5% 

asupra ultimei valori înregistrate în baza de date a 

organului fiscal, la data de 31 decembrie 2022. Cota 

impozitului/taxei pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a 

consiliului local.  

  

 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PE ANUL 2023 

1,10% 



   Art.460 alin. (6) Organele fiscale locale vor efectua reîncadrarea clădirilor care cuprind atât 

suprafeţe rezidenţiale, cât şi suprafeţe nerezidenţiale, în categoria clădirilor rezidenţiale sau 

nerezidenţiale, în baza informaţiilor pe care le deţin şi a situaţiei existente la 31 decembrie a anului 

anterior celui de referinţă. 

 

    Art. 460 alin.(7) Organele fiscale locale întocmesc şi transmit contribuabililor comunicări referitoare 

la valoarea clădirilor şi a terenurilor acoperite de acestea, precum şi impozitul aferent acestora, 

calculate în baza valorilor cuprinse în Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind 

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

 

   Art. 460 alin. (8)  În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani 

anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este de 5%, cu condiţia ca proprietarul clădirii să 

fi fost notificat de către organul fiscal competent despre posibilitatea depunerii raportului de evaluare. 

Notificarea se comunică proprietarului clădirii prin publicarea acesteia în spaţiul privat virtual sau prin poştă, în 

cazul contribuabililor care nu sunt înrolaţi în spaţiul privat virtual. Termenul până la care trebuie comunicată 

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

notificarea nu este comunicată până la această dată, impozitul urmează a se calcula prin aplicarea cotei stabilite 

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

 

Art. 460 alin.(9)  În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani 

anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă va fi datorată de proprietarul clădirii, cu condiţia ca acesta să fi 

fost notificat de către organul fiscal competent, în conformitate cu prevederile alin. (8)." 

 

 

Art. 462 alin. (2)  bonificație        

                           
10% 

 
 

CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN 

Art. 465 alin. (2)   În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria 

de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea 

suprafeţei terenului, exprimată în hectare, din care se scad suprafeţele de teren acoperite de 

clădiri, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:       

 

 Art. 465 alin. (2)                                                                                                                                                                                                     - lei/ha - 

Zona în cadrul localității 
  
  

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități 

0 I II III IV V 

 A - - - - 1054 843 



 B - - - - - - 

 C - - - - - - 

 D - - - - - - 

 Art. 465 alin. (3)- În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă 
categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte 

prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la 

alin. (4), iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la 

alin. (5). 

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

Nr. 
crt. 

Zona 
 
Categoria  
de  folosință 

  

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

A B C D 

1 Teren arabil 33 - - - 

2 Pășune 25 - - - 

3 Fâneață 25 - - - 

4 Vie 55 - - - 

5 Livadă 63 - - - 

6 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră 33 - - - 

7 Teren cu ape 18 - - - 

8 Drumuri și căi ferate 0 - - - 

9 Neproductiv 0 - - - 

Art .465 alin.(5) –coeficienți de corecție Rang IV -1,10 
 Rang  V  -1,00 

 
 
 
 
 

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

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

cu coeficientul de corecţie corespunzător zonei şi rangului localităţii: 

Art. 465 alin. (7)                                                                                                                                                                                   - lei/ha- 



         
Categoria de folosință 

  

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

1 Teren cu construcții  26 

2 Teren arabil  50 

3 Pășune  24 

4 Fâneață  24 

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1  57 

5.1 Vie până la intrarea pe rod  0 

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1  57 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod  0 

7 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 
7.1  

 8 

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție  0 

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

8.1 Teren cu amenajări piscicole  30 

9 Drumuri și căi ferate  0 

10 Teren neproductiv  0 

 Art. 465 alin.(7^1) În cazul terenurilor aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial în 

România şi asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia 

suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice, valoarea impozabilă se stabileşte prin 

asimilare cu terenurile neproductive. 
 
 

Art. 465 alin.(7^2) Pentru aplicarea dispoziţiilor alin. (7), coeficientul de corecţie corespunzător 
zonei şi rangului localităţii este prevăzut în tabelul următor: 

 

Zona în cadrul 

localității: 

 

Rangul localității 

IV V 

A 1,10 1,05 

 
 

Art. 467 alin. (2)    -bonificație                                

 
 STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 

10% 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL IV  -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

Art. 470 alin. (2)       

Nr. 
crt. Mijloace de transport cu tracțiune mecanică 

  
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 2023 

  
Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta 

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

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până 
la 1.600 cm3, inclusiv 

8 

2 Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3 9 
3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 inclusiv 22 
4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 inclusiv 85 
5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3 inclusiv 171 
6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 345 
7 Autobuze, autocare, microbuze 28 
8 Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 

12 tone, inclusiv 
35 

9 Tractoare înmatriculate 22 



 
II. Vehicule înregistrate 

 

  
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 2023 

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

1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3                        4 

1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 6 

2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidențiată 89 lei/an 

 * grupa de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta 

Art. 470 alin. (3)-mijloace de transport hibride 
  

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 

 

50% 
 

Art.470 alin.(4) În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru 
motocicletele respective. 

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

sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare 

prevăzută în tabelul următor:** 

Art. 470 alin. (6) -În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren 

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

impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul 

următor:** 

 

**Art.491 alin. (1^1) Prin excepţie sumele prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin. (5) şi (6) se indexează anual în funcţie de rata de 

schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an şi publicată în Jurnalul Uniunii Europene şi de 

nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul 

de schimb a monedei euro şi nivelurile minime, exprimate în euro, prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă 

pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Lucrărilor 

Publice, Dezvoltării şi Administraţiei. 

 
 

 

Art. 470 alin. (5)       AUTOVEHICULE 

 
 

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maxim 
admisă (in tone) 

  
  
  

NIVEL MINIM CONFORM JURNALULUI OFICIAL 
AL UNIUNII EUROPENE PREVĂZUTE ÎN 

DIRECTIVA 1999/62/CE 

NIVEL AN 2023* 
 

RATA DE SCHIMB A MONDEI EURO  :  

EURO/AN Impozitul (în lei/an) 

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

pneumatică sau 
echivalentele 

Alte sisteme de 
suspensie pentru 

axele motoare 

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

echivalentele recunoscute(1) 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 



Nu mai puțin de Mai putin de recunoscute(1) 

I două axe  

 1 12 13 0 31   

 2 13 14 31 86   

 3 14 15 86 121   

 4 15 18 121 274   

II 3 axe  

 1 15 17 31 54   

 2 17 19 54 111   

 3 19 21 111 144   

 4 21 23 144 222   

 5 26 25 222 345   

 6 25 26 222 345   

III 4 axe 

 1 23 25 144 146   

 2 25 27 146 228   

 3 27 29 228 362   

 4 29 31 362 537   

 5 31 32 362 537   

1) Suspensiile recunoscute ca fiind echivalente în conforimitate cu definiția din Anexa II la Directiva 96/53/CE a Consiliului din 25 iulie 1996. de stabilire 
pentru anumite vehicule ce circulă în Comunitate a dimensiunilor maxime admise în traficul național și internațional și a greutăților maxime admise 
în traficul internațional( JO L 235, 17.9.1996, p.59) 

 

 

Art. 470 alin. (6)      COMBINAȚII DE VEHICULE(VEHICULE ARTICULATE ȘI AUTOTRENURI) 

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maxim 
admisă(in tone) 

 
 

NIVEL MINIM CONFORM JURNALULUI 
OFICIAL AL UNIUNII EUROPENE 

PREVĂZUTE ÎN DIRECTIVA 1999/62/CE 

NIVEL AN 2023* 
RATA DE SCHIMB A MONDEI EURO  

EURO/AN 
  

Impozitul (în lei/an)  

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

echivalentele 
recunoscute1) 

alte sisteme de 
suspensie pentru 

axele motoare   

Ax(e) motor(oare) cu sistem de 
suspensie pneumatică sau un 
echivalentele recunoscute1)  

alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare,   

NU MAI PUTIN DE MAI PUTIN DE 

I 2 + 1 axe 

 1 12 14 0 0   

 2 14 16 0 0   

 3 16 18 0 0   

 4 18 20 14 32   

 5 20 22 32 75   



 6 22 23 75 97   

 7 23 25 97 175   

 8 25 28 175 307   

II 2 + 2 axe 

 1 23 25 30 70   

 2 25 26 70 115   

 3 26 28 115 169   

 4 28 29 169 204   

 5 29 31 204 335   

 6 31 33 335 465   

 7 33 36 465 706   

 8 36 38 465 706   

III 2 + 3 axe 

 1 36 38 370 515   

 2 38 40 515 700   

IV 3 + 2 axe 

 1 36 38 327 454   

 2 38 40 454 628   

 3 40 44 628 929   

V 3 + 3 axe 

 1 36 38 186 225   

 2 38 40 225 336   

 3 40 44 336 535   
1) Suspensiile recunoscute ca fiind echivalente în conformitate cu definiția din Anexa II la Directiva 96/53/CE a Consiliului din 25 iulie 1996. de stabilire 

pentru anumite vehicule ce circulă în Comunitate a dimensiunilor maxime admise în traficul național și internațional și a greutăților maxime admise 
în traficul internațional( JO L 235, 17.9.1996, p.59) 

 

Art. 470  alin. (7)  - În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o 

combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (6), impozitul pe mijloacele de transport este egal cu 

suma corespunzătoare din tabelul următor: 

 

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

 
Masa totală maximă autorizată 

  
NIVELURILE STABILITE  DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 

  
Impozit - lei - 

a. Până la 1 tonă, inclusiv    9 
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 40 
c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone  60 



d. Peste 5 tone 77 

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

 

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

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal 25 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 67 
3. Bărci cu motor 249 
4. Nave de sport și agrement 585 
5. Scutere de apă 249 
6. Remorchere și împingătoare: X 
a) până la 500 CP, inclusiv 662 
b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv 1087 
c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv 1657 
d) peste 4000 CP 2653 
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta 214 
8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale: X 
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 214 
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de tone, inclusiv 332 
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 581 

Art. 472 alin. (2)-bonificație                                                               

  
STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 

  
10% 

 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE  URBANISM, A AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE ȘI A 
ALTOR AVIZE ȘI AUTORIZAȚII 

Art. 474 alin. (1)   coroborat cu alin. (2) 
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul rural    

  
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism   
- lei - 

a) până la 150 m² inclusiv 3 
b) între 151 și 250 m² inclusiv 4 



c) între 251 și 500 m² inclusiv 5 
d) între 501 și 750 m² inclusiv 7 
e) între 751 și 1.000 m² inclusiv 8 
f) peste 1.000 m² 8+ 0, 01 lei/mp pentru fiecare mp care 

depăşeşte 1000 mp 
Art. 474 alin. (4) 
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism 

18 

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

18 

Art. 474 alin. (14) 
Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri 
și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice 

8 

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

racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, 

gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin 

cablu 

16 

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

9 

Art. 475 alin. (1)  
Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare 

24 

Art. 475 alin. (2)   
Taxa pentru eliberarea atestatului de producător 
Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 

   48 lei/atestat   
                               24 lei/carnet  

Art. 475 alin. (3) lit. a) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activitățiilor cu  COD CAEN 
561 Restaurante, 563-baruri și alte activități de servire a băuturilor, 932-alte activități recreative 
și distractive, pentru o suprafață de până la 500 m2, inclusiv- 

1. eliberarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității   
2. vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității   
3. eliberarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității   
4. vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității   
5. eliberarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității   
6. vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității   
7. eliberarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității   
8. vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității   
9. eliberarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității   
10. vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității   
 

 

 
1. Lei/autorizație până la 100 mp inclusiv:      123 
2. Lei/autorizație până la 100 mp inclusiv:        61 

3. Lei/autorizație între 101-200 mp inclusiv:  179 
4. Lei/autorizație între 101-200 mp inclusiv:    89 
5. Lei/autorizație între 201-300 mp inclusiv:  246 

6. Lei/autorizație între 201-300 mp inclusiv:  123 
7. Lei/autorizație între 301-400 mp inclusiv:  302 

8. Lei/autorizație între 301-400 mp inclusiv:  151 
9. Lei/autorizație între 401-500 mp inclusiv:  358  
10.Lei/autorizație între 401-500 mp inclusiv: 179  



Art. 475 alin. (3) lit. b) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activitățiilor  cu COD CAEN 
561 Restaurante, 563-baruri și alte activități de servire a băuturilor, 932-alte activități recreative 
și distractive, pentru o suprafață mai mare de 500 m2:  

1. eliberarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității   
2. vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității   

 

 

 
1. Lei/autorizație pentru o suprafață de peste 500 

mp: 448 lei. 
2. Lei/autorizație pentru o suprafață de peste 500 

mp: 448 lei.  

Art. 475 alin. (5)-Autorizația privind desfășurarea activitățiilor prevăzute la art. 475 alin.3, în cazul în care comerciantul îndeplinește condițiile prevăzute 
de lege, se emite de către primarul în a cărui rază de competență se află sediul sau punctul de lucru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE 
 

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

  
COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 

2% 

Art. 478 alin. (2)  
Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate 

  
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 

  
- lei/m2 sau fracțiune de m2 - 

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

37 

b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj 
pentru reclamă și publicitate 

27 

 
CAPITOLUL VII - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE 

Art. 481 alin. (2)  
Impozitul pe spectacole 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

a) în cazul unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert 

filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la 
cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă 
sau internaţională 

1% 



b) în cazul manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a) 3% 
 

  

 

 

 

        

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE 

 

Art. 484- Taxe speciale 
 

  
 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL PENTRU ANUL 2023 

- lei -  

Nr. 
crt. Temeiurile juridice, inclusiv hotărârile Consiliului Local prin care s-

au instituit aceste taxe speciale 
DENUMIRILE TAXELOR SPECIALE ȘI DOMENIILE DE 

ACTIVITATE ÎN CARE S-AU INSTITUIT ACESTEA  

1. 1 

Art. 6  alin. (2) din  Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 
HCL nr.45/2012 privind aprobarea Regulamentului 
privind organizarea si desfășurarea activităților 
comerciale și a serviciilor de piață pe teritoriul  
comunei Gălăuțaș 

Taxe speciale pentru eliberarea acordului privind 
exercitarea activității de comercializare în zone 
publice:  
1. Taxa specială pentru eliberarea acordului: 
2. Vizarea anuală 50% din valoarea taxei  

 
1. 65 lei/acord 

2. 33 lei/viza anuală 
 

2.  
Art. 9 alin. (1) Legea nr. 544/2001,privind liberul 
acces la informatiile de interes public, 

Taxe speciale pentru recuperarea costurilor serviciilor 
de copiere a documentelor 

 
0.5 lei/fila /A4 
1.0 leu/fila/A3 

3.  

Art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 ,republicată,  
privind protectia civilă, cu modificările și compeltările 
ulterioare 
HCL nr. 4/2009 privind stabilirea taxei speciale pentru 
funcționarea Serviciului Voluntar Pentru Situații De 
Urgență al comunei Gălăuțaș 

Taxe speciale pe linia protecției civile-  pentru 
finanţarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă al comunei Gălăuţaş:  
 

  
 

5 lei/ gospodărie- la persoanele 
fizice 

11 lei/agent economic 
 

4.  
Art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. 
(3), alin. (5) și alin. (8) din Legea nr. 101/2006, 

Taxe speciale pentru servicii de salubrizare 
  

  



republicată 
HCL nr. 56 /2020 privind aprobarea Contracului de 
delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în 
comuna Gălăuțaș, județul Harghita 

1.Taxa specială pentru gestionarea deșeurilor 
reziduale de la populație, de două ori pe lună, de la 
persoane fizice, asociații de locatari :  

 
5,60 lei / lună/ persoana + TVA* 

(valabile până la încheierea 
contractului de delegare a 

gestiunii serviciului de 
salubrizare). 

 

2.Tariful pentru gestionarea  deșeurilor reziduale  de 
la persoanele juridice de două ori pe lună:  

58,00 lei/mc +TVA* 
((valabile până la încheierea 
contractului de delegare a 

gestiunii serviciului de 
salubrizare). 

 
 

5.  

 Hotărârea Consiliului Local nr. 24/2005 privind 
stabilirea traseelor in conditii speciale a circulatiei 
vehiculelor din categoria masinilor autorporpulsate, 
pentru lucrari, masinilor agricole, forestiere, pe 
drumurile comunale si procedura de inregistrare a 
acestora. 

Taxe speciale pentru  inregistrare  
  

11 lei 

Taxe speciale pentru contravaloare certificat de 
înregistrare 

  
11 lei 

Taxe speciale pentru contravaloare placa de 
inregistrare 

  
24 lei/ buc 

6.  

-art. 62 şi 67 alin.(2) din Legea nr. 46/2008-Codul 
Silvic, cu modificările şi compeltările ulterioare, 
coroborat cu art. 617, 619, 620 din Codul Civil , art. 
40  și art.40^1 din OG nr. 43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 
63/2012   

Taxă specială de « servitute de trecere » pe 
terenurile proprietate privată ale comunei Gălăuţaş-
păşunea comunală Padină-Făget, în cuantum de 
……..* pentru agenţii economici, prestatorii de 
servicii sau alte persoane fizice şi juridice autorizate 
să exploateze material lemnos utilizând terenurile 
proprietate privată ale comunei ce fac legătură între 
suprafaţa de teren cu vegetaţie forestieră şi 
drumurile comunale. 

  
8,00 lei/mc lemn exploatat din 
terenul cu vegetaţie forestieră 

 

7.  

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare;  Hotărârea 
Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 86/2014 

Taxă specială privind servicii  de xerocopiat, sacant , 
mutiplicat acte necesare persoanelor fizice sau 
juridice în raportul dintre acestea cu primărie, realizat 
în cadrul primăriei 

  
Format A4: 0,50  lei/pagină 
Format A3:    1  leu/ pagină 

8.  

Legea nr. 38 din 20 ianuarie 2003,privind transportul 
în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu 
modificările și completările ulterioare;  
 HCL nr. 23/2008 privind Regulamentul de 
organizare si desfășurare a activității de transport in 
regim de taxi, pe raza comunei Gălăuțaș 
 

 

Taxe speciale pentru executarea serviciului de 
transport persoane, respectiv bunuri în regim 
taxi: 

 x 

Taxa specială pentru eliberarea autorizaţiei pentru 
efectuarea serviciului public de transport persoane, 
respectiv bunuri în regim de taxi 

     33 lei 

Taxa specială pentru eliberarea autorizaţiei de 
dispecerat taxi 

34 lei 
 

Taxa specială pentru eliberarea autorizaţiei taxi 23 lei 

Taxa specială pentru modificarea autorizaţiei        12 lei 



Taxa pentru accesul taxiuri în locurile de asteptare: 22 lei/loc parcare/an 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE 

 
 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

Art. 486 alin. (1) ➢ Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice și pentru 

vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură și 
arheologice și altele asemenea. 

 

1.Taxe zilnice pentru utilizare temporară a spaţiilor din piaţa agro-
alimentara (platoul piata zi) 
-masa expunere marfă: 10 lei 
-autoturism şi autoutilitară cu marfă: 18 lei 
-autocamion şi autotractor cu marfă: 18 lei 
-căruţă cu marfă: 5 lei 

2.Taxa pentru utilizare teren domeniu public cu ocazia manifestarilor 
cultural-artistice,sportive,educative  
-  0mp-   10 mp:      56 lei/zi 
-10 mp-100 mp:    119 lei/zi 
-100mp-200mp:    238 lei/zi 

Art. 486 alin. (2) ➢Taxe pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor 

destinate obținerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe raza 
localității unde acestea sunt utilizate, precum și taxe pentru activitățile cu impact 
asupra mediului înconjurător*) 
 

  

Ferăstrău mecanic : 1 lei/zi 
Instalaţii de debitat (ferăstrău, panglică, instalaţii tip gater şi circular: 

1 lei/zi 
Maşini de prelucrat şi finisat lemn: 1 lei/zi 

Utilaje agricole(instalatii balotat, semănătoare, maşini de plantat şi 
recoltat cartofi, secerători )1 lei/zi 



Art. 486 alin. (2) ➢   Taxe pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și 
utilajelor destinate obținerii de venituri care folosesc infrastructura publică 
locală, pe raza localității unde acestea sunt utilizate, precum și taxe pentru 
activitățile cu impact asupra mediului înconjurător.*)  
1.Taxe pentru ocupare teren proprietate publică sau privată a statului ori a 
unităților administrativ-teritoriale cu construcții provizorii(anexe gospodărești, 
garaje etc) 
2. taxe pentru ocuparea sau folosirea terenului proprietate publică sau privată a 
statului ori a unităților administrativ-teritoriale (fără construcții) 
  

 
 
 
 

1. Lei/mp/an: 0,26 lei  
2. Lei/mp/an: 0,26 lei 

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

administrativă. Taxa poate fi majorată prin hotărâre a consiliului local, fără ca 
majorarea să poată depăși 50% din această valoare*. 
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Art. 486 alin. (5) ➢ Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri 

cadastrale sau de pe alte asemenea planuri. 
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Tarife pentru închirierea bazei de agrement –proprietate privată a comunei 
Gălăuţaş :  
    

 pentru copii în vârstă de până la 14 ani :   24 lei/oră ; 
 54 lei/oră pentru grupuri persoane fizice (fără  nocturnă) şi 
 57 lei/oră pentru grupuri persoane fizice (cu  nocturnă) şi 
 48 lei/oră/ abonament lunar 
 48 lei/oră pentru închirierea bazei de agrement pentru 

organizarea competiţiilor sportive sau pentru desfăşurarea 
antrenamentelor. 
-1 leu/persoană pentru acces grup sanitar; 
-3 lei /persoană pentru acces dușuri din incinta vestiarului ; 
-59 lei /zi / ”căsuță de vacanță” (include și accesul la dușuri și grup 
sanitar) 

Tarifele pentru închirierea tractorului universal U 651 (cu remorcă), proprietate 
privată a Comunei Gălăuţaş:   
        
 
  

 

În funcţionare                        
 
a)pentru persoane fizice: 48 lei/oră 
b) pentru persoane juridice: 59 lei/oră    
                
În staţionare:    
a)pentru persoane fizice: 5 lei/oră 
b) pentru persoane juridice: 5 lei/oră    
 

Taxă închiriere Cămin Cultural x 
 

-taxă organizare nunți  356 Lei/eveniment 

-taxă organizare pomană  59 Lei/eveniment 

-taxă organizare botez  177 Lei/eveniment 

-taxă organizare alte aniversări  119 Lei/eveniment 

-taxă organizare bal  177 Lei/eveniment 

-taxă organizare spectacole  238 Lei/eveniment 



-taxă închiriere sală de pregătire profesională(telecentru) 593 Lei/lună 

Tarife pentru folosința teren ocupat cu rețele de comunicații electronice: x 

-pentru rețele subterane 0,5 lei/ml/an 

-pentru rețele supraterane    3 lei/ml/an 
 

Tarife pentru desfășurarea activității de picnic în incinta bazei de agrement  
(acces la barbeque, filegorie, grup sanitar, colectare deșeuri menajere): 

 

24 lei/zi. 

Chiriile pentru locuinţele care aparţin domeniului public sau privat al statului ori 
al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia, pentru locuinţele de serviciu, 
locuinţele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi ai societăţilor comerciale, 
companiilor şi societăţilor naţionale şi ai regiilor autonome conform OUG nr. 
40/1999, privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu 
destinaţia de locuinţe, cu modificările și completările ulterioare:  

 

x 

1. Tariful de bază lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spaţiile cu 
destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului 
ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.Suprafaţa locuibilă: 0,91 lei/mp                                          
2. Suprafaţa antreului, tindei, verandei, culoarului, bucătăriei, 
chicinetei, oficiului, debaralei, cămării,camerei de baie, WC:                   
0,36 lei/mp 
3. Suprafaţa teraselor, pivniţelor, boxelor, logiilor, spălătoriilor, 
uscătoriilor: 0,20 lei/mp                                           
 4.Suprafaţa garajelor:1,38 lei/mp                                                      
 5.Suprafaţa dotărilor  speciale: piscină, saună, seră, cramă şi altele 
asemenea: 1,38 lei/mp                                                  
 6.Suprafaţa anexelor gospodăreşti aferente locuinţelor din mediul 
rural 0,02 lei/mp                              

2. Tariful de bază lunar al chiriei pentru curţile şi grădinile aferente 
suprafeţelor locative din comune este de *  

 

            
            0,02 lei/mp. 

 
 

 

CAPITOLUL X – ALTE DISPOZIȚII COMUNE 

 
  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 



Art. 489 alin. (1)- Autoritatea deliberativă a administraţiei 
publice locale, la propunerea autorităţii executive, 

poate majora impozitele şi taxele locale, în funcţie de 

următoarele criterii: economice, sociale, geografice, 

urbanistice, precum şi de necesităţile bugetare locale, 

cu excepţia taxelor prevăzute la art. 494 alin. (10) 

lit. b)(art. 494 alin. (10) lit.b) taxele judiciare de 

timbru şi alte taxe de timbru prevăzute de lege) 

 

 
0% 

 
 

Art. 489 alin. (4)-teren agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv 
  

0% 

Art. 489 alin. (5)-clădiri si terenuri neîngrijite situate în intravilan 
  

0% 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL  XI – SANCȚIUNI 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

Art. 493 
(3) Contravenția prevăzută la alin. (2)  

   

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

- lei - 

 lit. a) se sancționează cu amendă  83-331 

 lit. b) se sancționează cu amendă  331-825 

(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și 

gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie 
contravenție și se sancționează cu amendă.  

384-1873 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%. ➢ ➢ ➢ 
➢ Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă  332-1324 
➢ Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancționează cu amendă  134-3302 



➢ Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și 
gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie 
contravenție și se sancționează cu amendă 

  

1542-7485 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

Art. 493 alin.4^1 
   

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 

- lei - 

(4^1) Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor prevăzute la 

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

solicitării constituie contravenție și se sancționează cu amendă 

593-2967 

 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 

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

 

➢ 4^1) Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor prevăzute 

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

solicitării constituie contravenție și se sancționează cu amendă 

  

2372-11860 

 
 
 

REDUCERILE ȘI SCUTIRILE ACORDATE DE CONSILIULUI LOCAL 
Nr. 
crt. Temeiurile juridice 

1.  Art. 456 alin. (2)  Consiliul Local acorda scutirea impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru următoarele clădiri:  
a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele 
prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x)  
b) clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecţie ale monumentelor istorice 
şi în zonele construite protejate; 
c) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 
d) clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ; 
e) - 
 f) - 
g) - 
 h) clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi clădirea cu destinaţie de locuinţă, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea 
investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările 
şi completările ulterioare. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia; 
 i) clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul; 



 j) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. 
(1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 
    k)- 
    l) - 
    m)- 
    n) clădirile unde au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
    o)- 
    p)- 
    r) clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară. 
    s)- 

2.  Art.456  alin.3 -Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se aplică începând cu data de 1 ianuar ie a anului 
următor celui în care persoana depune documentele justificative. 

3.  Art. 456 alin.(4) Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o 
durată de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal 
următor celui în care este îndeplinită această condiţie.  
  

4.  Art. 464 alin. (2) Consiliul  local acordă scutirea impozitului/taxei pe teren datorate pentru: 
a) - 
 b) - 
 c) - 
 d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii 
sociale; 
 e) terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ; 
 f) terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ; 
 g) terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani inclusiv, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs 
evenimentul. 
 h) terenurile aferente clădirii de domiciliu aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din 
Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 
    i) terenurile, inclusiv zonele de protecţie instituite, ocupate de clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori 
case memoriale, altele decât cele prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x), cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 
    j)- 
    k) - 
    l) terenurile din extravilan situate în situri arheologice înscrise în Repertoriul Arheologic Naţional folosite pentru păşunat; 
    m)- 
    n) terenurile extravilane situate în arii naturale protejate supuse unor restricţii de utilizare; 
    o)- 
    p) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric şi protejate; 
    q) - 
    r) suprafeţele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării cercetărilor. 
    s)- 

5.  Art. 464 alin. (3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a  anului 
următor celui în care persoana depune documentele justificative. 



6.  Art. 464 alin. (4) Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe 
o durată de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal 
următor celui în care este îndeplinită această condiţie.  

7.  Art. 476 alin. (2) Consiliul local acorda scutirea taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor pentru :  
 a) lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea 
nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, 
integral sau parţial, aceste lucrări pe cheltuială proprie; 
 b) lucrări destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, 
cu modificările ulterioare, finanţate de proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice, în concordanţă cu reglementările cuprinse 
în documentaţiile de urbanism întocmite potrivit legii; 
 c) lucrări executate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
d) lucrări executate în zone de regenerare urbană, delimitate în condiţiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 
modificările şi completările ulterioare, lucrări în care se desfăşoară operaţiuni de regenerare urbană coordonate de administraţia locală, în perioada 
derulării operaţiunilor respective. 

 
 
 
 
 
 

III.  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru 
NIVELURILE TAXELOR JUDICIARE DE TIMBRU CARE SE ACTUALIZEAZĂ1/AJUSTEAZĂ2 

 

Extras din norma juridică 
  

NIVELURILE ACTUALIZATE1/AJUSTATE2  PENTRU ANUL 2023 
-  lei - 

Art. 3. – (1) Acțiunile și cererile evaluabile în bani, introduse la instanțele judecătorești, se taxează astfel: 

a) până la valoarea de ……1) lei – 8%, dar nu mai puțin de …..2) lei;   
5001) … 202) 

b) între ……1) lei și ……2) lei - ……3) lei + 7% pentru ce depășește ……4) lei;    
5011) … 5.0002) … 403) …  5004) 

c) între ……1) lei și ……2) lei - ……3) lei + 5% pentru ce depășește ……4) lei;   
5.0011) … 25.0002) … 3553) …  5.0004) 

d) între ……1) lei și ……2) lei - ……3) lei + 3% pentru ce depășește ……4) lei;   
25.0011) … 50.0002) … 1.3553) …  25.0004) 

e) între ……1) lei și ……2) lei - ……3) lei + 2% pentru ce depășește ……4) lei;   
50.0011) … 250.0002) … 2.1053) …  50.0004) 

f) peste ……1) lei - ……2) lei + 1% pentru ce depășește ……3) lei.     
250.0001) … 6.1052) … 250.0003)   

 



(2) Se taxează potrivit alin. (1) şi următoarele categorii de acţiuni: 

    a) în constatarea nulităţii, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial; cererea privind repunerea părţilor în situaţia anterioară este scutită de 
taxă de timbru dacă este accesorie acestor cereri; 
    b) privind constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept patrimonial; 
    c) prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile sau de constituire a unor drepturi 
reale asupra acestora. 

 

ART. 4-  (1) În cazul acţiunilor posesorii taxa judiciară de timbru se calculează la o valoare care se stabileşte la 20% din valoarea bunului a cărui posesie se solicită. 
           - (2) Taxa judiciară de timbru pentru acţiunile care au ca obiect un dezmembrământ al dreptului de proprietate se calculează la o valoare stabilită la 20% din 
valoarea bunului asupra căruia poartă dezmembrământul. În cazul cererilor care au ca obiect servituţi taxa judiciară de timbru se calculează prin raportare la 20% din 
valoarea imobilului asupra căruia se solicită constituirea servituţii. 

Art. 5. – (1) Cererile în materia partajului judiciar se taxează astfel:  

a)stabilirea bunurilor supuse împărţelii - 3% din valoarea acestora; 

b) stabilirea calității de coproprietar și stabilirea cotei-părți ce se cuvine fiecărui coproprietar 
…… lei pentru fiecare coproprietar; 
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c) creanţe pe care coproprietarii le au unii faţă de alţii, născute din starea de proprietate 
comună -  

3% din valoarea creanţelor a căror recunoaştere se solicită; 

d) cererea de raport -   3% din valoarea bunurilor a căror raportare se solicită;  

e) cererea de reducţiune a liberalităţilor excesive -; 
 

-3% din valoarea părţii de rezervă supusă reîntregirii prin reducţiunea 
liberalităţilor 

f) cererea de partaj propriu-zis, indiferent de modalitatea de realizare a acestuia  - 3% din valoarea masei partajabile. 

(2) Dacă cererile în materia partajului judiciar prevăzute de alin. (1) se formulează în cadrul 
aceleiaşi acţiuni, aceasta se taxează cu o singură taxă de :  -5% din valoarea masei partajabile. 

Art. 6. – (1) Cererile de valoare redusă, formulate potrivit procedurii speciale prevăzute de 
titlul X al cărții a VI-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură civilă, 
sau, după caz, potrivit Regulamentului (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu 
valoare redusă, cu modificările şi completările ulterioare, se taxează cu cu ……1) lei, dacă 
valoarea cererii nu depășește/ sau valoarea în euro nu depăşeşte echivalentul sumei ……2) 
lei, și cu ……3) lei, pentru cererile a căror valoare depășește/sau a căror valoare în euro 
depăşeşte echivalentul sumei de ……4) lei. 

  
501) … 2.0002) … 2003) …  2.0004) 

(2) Cererile privind ordonanţa de plată, formulate potrivit procedurii speciale prevăzute la titlul 
IX al cărţii a VI-a din Codul de procedură civilă, precum şi cererile privind emiterea somaţiei 
europene de plată formulate potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.896/2006 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de 
somaţie de plată, cu modificările şi completările ulterioare, se taxează cu …… lei. 
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(2^1) Opoziţia la somaţia europeană de plată formulată potrivit art. 16 din Regulamentul (CE) 
nr. 1.896/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire 
a unei proceduri europene de somaţie de plată, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi cererea de reexaminare formulată potrivit art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 
861/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei 
proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă se taxează cu  ……… lei. 
 

100 



(3) Cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept, soluționate potrivit 
procedurii speciale prevăzute de titlul XI al cărții a VI-a din Codul de procedură civilă, se 
taxează cu …… lei. 

  
100 

(4) Cererile formulate pe cale de ordonanță președințială, când sunt neevaluabile în bani, se 
taxează cu ....1) lei. Când cererea formulată pe cale de ordonanță președințială este 
evaluabilă în bani, aceasta se taxează cu ....2) lei, dacă valoarea acesteia nu depășește 
........3) lei, și cu ......4) lei, dacă valoarea ei depășește .......5) lei. 

  
201) … 502) … 2.0003) …  2004) …2.0005) 

Art. 7. –(1) Acțiunile privind stabilirea și acordarea de despăgubiri pentru daunele morale 
aduse onoarei, demnității sau reputației unei persoane fizice se taxează cu …… lei. 

  
100 

  -(2) Acţiunile şi cererile având ca obiect despăgubiri civile pentru prejudiciile materiale şi 
morale decurgând din vătămări ale integrităţii fizice şi/sau psihice se taxează cu ….lei. 
 

100 

Art. 8. – (1) Se taxează cu …… lei următoarele acțiuni și cereri introduse la instanțele 
judecătorești:  
a) cereri pentru constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept nepatrimonial; 
b) cereri în anularea sau în constatarea nulităţii unui act juridic nepatrimonial; 
c) cereri care privesc dreptul de folosinţă a bunului închiriat sau arendat, dacă acestea nu 
privesc şi plata anumitor sume de bani; 
d) acţiunile în grăniţuire; în ipoteza în care prin aceeaşi cerere se revendică şi o porţiune de 
teren, la taxa judiciară de timbru stabilită pentru acţiunea în grăniţuire se adaugă şi taxa 
corespunzătoare valorii suprafeţei revendicate. 
 

  
100 

(2) Cererea privind repunerea părților în situația anterioară, când nu este accesorie acțiunii în 
constatarea nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial se 
taxează cu ....1) lei, dacă valoarea cererii nu depășește .......2) lei, și cu .......3) lei, pentru 
cererile a căror valoare depășește ........4) lei. 

  
501) … 5.0002) … 3003) …  5.0004) 

Art. 9. – Următoarele cereri formulate în cursul procesului sau în legătură cu un proces se taxează astfel:  
a) cereri de recuzare în materie civilă – pentru fiecare participant la proces – pentru care se 
solicită recuzarea - …… lei; 

100 

b) cereri de strămutare în materie civilă - …… lei; 100 

c) cereri de repunere în termen - …… lei; 20 

d) cereri de perimare - …… lei; 20 

e) cereri de reexaminare împotriva încheierii prin care au fost stabilite amenzile judiciare și 
despăgubirile potrivit art. 190 din Codul de procedură civilă - …… lei 

20 

f) cereri de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată, 
formulate potrivit art. 200 alin. (4) din Codul de procedură civilă - …… lei;  

20 

g) cereri pentru repunerea pe rol, când suspendarea judecării se datorează părţilor: 
 

50% din taxa judiciară de timbru pentru cererea sau acţiunea a cărei 
judecare a fost suspendată. 

h) cereri pentru refacerea înscrisurilor și a hotărârilor dispărute - …… lei;  50 

i) cereri pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar, atunci când sunt 
efectuate de către instanță - …… lei/pagină; 

 0,20 

j) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar 
de copie - …… leu/pagină; 

 1 

k) cereri pentru eliberarea oricăror altor certificate prin care se atestă fapte sau situații 
rezultate din evidențele instanțelor de judecată ori cu privire la dosarele aflate în arhiva 
acestora - …… leu/pagină; 

 1 
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l) cereri pentru eliberarea de către instanțele judecătorești de copii de pe hotărârile 
judecătorești, cu mențiunea că sunt definitive, se taxează cu …… lei pentru fiecare exemplar 
de copie. 

 5 

Art. 10. – (1) În materia executării silite, următoarele cereri se taxează astfel:  
a) cereri pentru încuviințarea executării silite, pentru fiecare titlu executoriu- …… lei;  20 

b) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării provizorii - …… lei. 50 

(2) În cazul contestației la executarea silită, taxa se calculează la valoarea bunurilor a căror 
urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit, când acest debit este mai mic decât 
valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestații nu poate depăși suma de ……1) 
lei, indiferent de valoarea contestată. În cazul în care obiectul executării silite nu este 
evaluabil în bani, contestația la executare se taxează cu ……2) lei. 

  
1.0001) … 100 1) 

(3) În cazul în care prin contestaţia la executare silită se invocă, în condiţiile art. 712 alin. (2) 
din Codul de procedură civilă, şi motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului, 
taxa de timbru se stabileşte potrivit art. 3 alin. (1). 

 

(4) Cererile de întoarcere a executării silite se taxează, în toate cazurile, cu ……1) lei, dacă 
valoarea cererii nu depășește ……2) lei, și cu ……3) lei, pentru cererile a căror valoare 
depășește ……4) lei. 

  
501) … 5.0002) … 3003) …  5.0004) 

Art. 11. – (1) Alte categorii de cereri se taxează după cum urmează:  
a) cereri prin care părțile solicită instanței pronunțarea unei hotărâri care să consfințească 
înțelegerea părților, inclusiv când este rezultată din acordul de mediere - ……1) lei; în cazurile 
în care înţelegerea sau acordul de mediere priveşte transferul dreptului de proprietate sau al 
altui drept real asupra unuia ori mai multor bunuri imobile, la această sumă se adaugă 
………2) % din valoarea taxei care s-ar datora pentru acţiunea în revendicare a bunului cu 
valoarea cea mai mare dintre bunurile care fac obiectul dreptului real transferat. În cazul în 
care înţelegerea sau acordul de mediere are ca obiect partajul, la taxa fixă se adaugă ……… 
3) % din valoarea taxei calculate potrivit art. 5; 
 

 201)....502).....503) 

b) cereri în legătură cu măsurile asigurătorii - ……1)  lei; când cererile au ca obiect instituirea 
de măsuri asigurătorii asupra navelor și aeronavelor se taxează cu ……2) lei; cereri de 
ordonanţă asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare, formulate potrivit 
Regulamentului (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 
2014 de instituire a unei proceduri pentru ordonanţa asigurătorie europeană de 
indisponibilizare a conturilor bancare în vederea facilitării recuperării transfrontaliere a 
datoriilor în materie civilă şi comercială……… 3)lei; 

 1001) … 1.0002).........1003) 

c) contestația privind tergiversarea procesului și plângerea împotriva încheierii de soluționare 
a contestației - …… lei. 

 20 

Art. 12. – Cererile pentru dobândirea personalității juridice, pentru autorizarea funcționării și pentru înregistrarea unor persoane juridice se taxează după cum 
urmează:  
a) cereri privind înregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea statutului acestora - 
…… lei; 

 300 

b) cereri pentru dobândirea personalității juridice de către organizațiile prevăzute în Legea 
dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare, precum și pentru 
modificarea actelor constitutive ale acestora - …… lei; 

  
200 

c) cereri pentru dobândirea personalității juridice de către asociațiile fără scop lucrativ, 
fundații, uniuni și federații de persoane juridice fără scop lucrativ, precum și pentru 
modificarea actelor constitutive ale acestora - …… lei. 

 
100 

Art. 13. – Acțiunile formulate în domeniul dreptului de proprietate intelectuală se taxează după cum urmează: 
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a) pentru recunoașterea dreptului de autor și a drepturilor conexe, pentru constatarea 
încălcării acestora și repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor și a sumelor 
cuvenite pentru opere de artă, precum și pentru luarea oricăror măsuri în scopul prevenirii 
producerii unor pagube iminente, pentru asigurarea reparării acestora ori pentru restabilirea 
dreptului atins - …… lei; 

  
100 

b) pentru recunoașterea calității de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute din 
brevetul de invenție, din contractele de cesiune și licență, inclusiv drepturile patrimoniale ale 
inventatorului - …… lei; 

  
100 

c) cererile neevaluabile în bani privitoare la drepturile conferite de marcă, desene și modele 
industriale - …… lei. 

  
300 

Art. 14. – (1) Acțiunile, cererile, obiecțiunile, contestațiile introduse la instanțele judecătorești 
în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările 
ulterioare, al Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 287/2004, cu modificările și completările 
ulterioare, și al Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și 
lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, se 
taxează cu …… lei. 

  
200 

(2) Cererile de competența instanțelor judecătorești având ca obiect înregistrări în registrul 
comerțului se taxează cu …… lei. 

  
100 

Art. 15. – Taxele judiciare de timbru pentru unele acțiuni și cereri referitoare la raporturile de familie sunt următoarele:  
a) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. a) din Legea nr. 287/2009 
privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Codul civil - 
…… lei;  

  
200 

b) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. b) și c) din Codul civil - …… 
lei; 

  
100 

c) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. d) din Codul civil - …… lei;   
50 

d) cererea privind acordarea despăgubirilor sau pentru stabilirea prestației compensatorii - 
…… lei; 

  
50 

e) pentru cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divorț și care au ca obiect stabilirea 
locuinței copilului, exercitarea autorității părintești, stabilirea contribuției părinților la 
cheltuielile de creștere și educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor persoane decât 
părinții de a avea legături personale cu copilul, locuința familiei - …… lei fiecare cerere; 

  
20 

f) orice altă cerere neevaluabilă în bani - …… lei, dacă nu sunt scutite, potrivit legii, de taxă 
de timbru. 

  
20 

Art. 16. – În materia contenciosului administrativ, cererile introduse de cei vătămați în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei 
autorități administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege se taxează după cum urmează: 
a) cererile pentru anularea actului sau, după caz, recunoașterea dreptului pretins, precum și 
pentru eliberarea unui certificat, a unei adeverințe sau a oricărui altui înscris - …… lei; 

  
50 

b) cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicită și repararea pagubelor suferite printr-
un act administrativ – 10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de …… lei. 

  
300 

Art. 17. – Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, se taxează după cum urmează:  
a) contestația împotriva deciziei Colegiului director al Camerei Notarilor Publici sau, după 
caz, a Biroului executiv al Consiliului Uniunii Notarilor Publici prin care au fost soluționate 
conflictele de competență dintre notarii publici - …… lei; 

  
100 

b) plângerile împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial - 
…… lei. 

  
20 
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Art. 18. – Se taxează cu …… lei următoarele cereri formulate potrivit Legii nr. 188/2000 
privind executorii judecătorești, republicată, cu modificările ulterioare:  
a) cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţă între birourile executorilor 
judecătoreşti; 
b) plângeri împotriva refuzului executorului judecătoresc de a-şi îndeplini atribuţiile prevăzute 
de lege; 
c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a ştampilei executorului judecătoresc. 
 

  
20 

Art. 19. – În materie contravențională, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare și 
sancționare a contravenției, precum și calea de atac împotriva hotărârii pronunțate se 
taxează cu …… lei.  

  
20 

Art. 20. – Acțiunile și cererile în materie de carte funciară, când nu pun în discuție fondul 
dreptului, se taxează cu …… lei. 

  
50 

Art. 21. – Cererea privind înregistrarea asociațiilor de proprietari, de locatari sau mixte și 
apelul împotriva încheierii judecătorului-delegat se taxează cu …… lei. 

  
20 

Art. 22. – Cererile adresate Ministerului Justiției se taxează după cum urmează:  
a) cereri pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi 
utilizate în străinătate - …… lei pentru fiecare înscris ori copie; 

  
10 

b) cereri pentru autorizarea traducătorilor și interpreților - …… lei;   
300 

c) cereri în vederea atestării titlului oficial de calificare român de consilier juridic și a 
experienței dobândite în România, în vederea admiterii și practicării acesteia în celelalte state 
membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European; pentru atestarea 
calificării de traducător și interpret autorizat, în vederea exercitării acesteia în statele membre 
ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori în Confederația Elvețiană; 
pentru atestarea calificării de expert tehnic judiciar în vederea exercitării acesteia în statele 
membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori în Confederația 
Elvețiană - …… lei; 

  
100 

d) cereri adresate Ministerului Justiției în vederea recunoașterii calificării profesionale de 
traducător și interpret autorizat sau expert tehnic judiciar, în condițiile Legii nr. 200/2004 
privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din 
România, cu modificările și completările ulterioare - …… lei.  

  
100 

Art. 23. – (1) Cererile pentru exercitarea apelului împotriva hotărârilor judecătorești se taxează cu 50% din: 
a) taxa datorată pentru cererea sau acțiunea neevaluabilă în bani, soluționată de prima 
instanță, dar nu mai puțin de …… lei; 

  
20 

b) taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor și acțiunilor evaluabile în bani, dar nu 
mai puțin de …… lei. 
 

  
20 

(2) Apelul incident şi apelul provocat se taxează potrivit regulilor prevăzute la alin. 

(1). 
 

Art. 24. – (1) Recursul împotriva hotărârilor judecătorești se taxează cu …… lei dacă se 
invocă unul sau mai multe dintre motivele prevăzute la art. 488 alin. (1) pct. 1-7 din Codul de 
procedură civilă. 

  
100 
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(2) În cazul în care se invocă încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de drept material, 
pentru cereri și acțiuni evaluabile în bani, recursul se taxează cu 50% din taxa datorată la 
suma contestată, dar nu mai puțin de ……1) lei; în aceeași ipoteză, pentru cererile 
neevaluabile în bani, cererea de recurs se taxează cu ……) lei. 
 

  
1001) … 1002) 

(3) Recursul incident şi recursul provocat se taxează după regulile prevăzute la alin. (1) şi (2). 
 

Art. 25. – (1) Se taxează cu …… lei cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz, a 
recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătorești:  
a) încheierea prin care s-a dispus vânzarea bunurilor în acţiunea de partaj; 
b) încheierea de suspendare a judecării cauzei; 
c) hotărârile de anulare a cererii ca netimbrată, nesemnată sau pentru lipsa calităţii de 
reprezentant. 

  
20 

(2) Se taxează cu …… lei cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz, recursului 
împotriva următoarelor hotărâri judecătorești: 
a) hotărârile prin care s-a respins cererea ca prematură, inadmisibilă, prescrisă sau pentru 
autoritate de lucru judecat; 
b) hotărârea prin care s-a luat act de renunţarea la dreptul pretins; 
c) hotărârea prin care s-a luat act de renunţarea la judecată; 
d) hotărârea prin care se încuviinţează învoiala părţilor. 

  
50 

(3) Cererea pentru exercitarea căii de atac care vizează numai considerentele hotărârii se 
timbrează, în toate situațiile, cu …… lei. 

  
100 

Art. 26. – (1) Pentru formularea contestației în anulare se datorează taxa de ……  lei.   
100 

(2) Cererea de revizuire se taxează cu …… lei pentru fiecare motiv de revizuire invocat.   
100 

(3) Acțiunea în anulare a hotărârii arbitrale se taxează cu …… lei pentru fiecare motiv 
invocat. Recursul împotriva hotărârii pronunţate în acţiunea în anulare se timbrează potrivit 
art. 24, care se aplică în mod corespunzător. 

  
100 

Art. 27. – Orice alte acțiuni sau cereri neevaluabile în bani, cu excepția celor scutite de plata 
taxei judiciare de timbru potrivit legii, se taxează cu …… lei. 

  
20 

 

 

Anexa la P. Hotărârea Consiliului Local Gălăuțaș nr.         /2022 

 

LISTA 

Actelor normative prin care s-au instituit/stabilit   

impozite şi taxe locale 

 

Nr. 

Crt. 

Denumirea şi nr. actului normativ Anul pentru care s-au stabilit impozite 

si taxe 

 

1.  Hotărârea Consiliului Local nr. 91/29.11.2017, modificată prin HCL nr. 28/2018 2018 



2.  Hotărârea Consiliului Local nr.86/2018, modificată prin HCL nr.  56   /2019 

 

2019 

3.  Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2019, modificată prin HCL nr. 22/2020 2020 

4.  Hotărârea Consiliului Local nr. 76/26.11.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor 

locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2021 

2021 

5.  Hotărârea Consiliului Local nr. 93/22.12.2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor 

locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2022 

2022 

6.  Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare 2018,2019, 2020,2021,2022 

7.  HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 

privind Codul Fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare 

 2018, 2019, 2020,2021,2022 

8.  Ordonanța de Urgență nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

investițiilor publice și a unor măsuri fiiscal-bugetare, modificarea și completarea unor 

acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare 

2019,2020,2021,2022 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Anexa la P. Hotărârea Consiliului Local nr.         /2022 

 

LISTA 
Actelor normative prin care s-au instituit/stabilit facilităţi fiscale la plata  

impozitelor şi taxelor locale 

 

Nr. 

Crt. 

Denumirea şi nr. actului normativ Anul pentru care s-au stabilit impozite 

si taxe 

 



1.  Hotărârea Consiliului Local nr. 91/2017, modificată prin HCL nr. 28/2018 2018 

2.  Hotărârea Consiliului Local nr.86/2018, modificată prin HCL nr.  56 /2019 2019 

3.  Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2019, modificată prin HCL nr. 22/2020 2020 

4.  Hotărârea Consiliului Local nr. 76/26.11.2020 2021 

5.  Hotărârea Consiliului Local nr. 93/22.12.2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor 

locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2022 

2022 

6.  Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare 2018, 2019,2020, 2021,2022 

7.  HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 

privind Codul Fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare 

2018, 2019,2020,2021,2022 

8.  Ordonanța de Urgență nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor 

publice și a unor măsuri fiiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și 

prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare 

2019, 2020,2021,2022 

   
  

 

Gălăuțaș, la  26  septembrie 2022 

 

 

   Initiator Țăran Radu-Primar,                                       Avizează,  

                                                      Secretarul general al comunei Gălăuţaş 

                                                                                         ………………………       

                                                                                                         Monica-Camelia MORAR 

 

 

 

 


