
ROMÂNIA 

JUDEUL MUREŞ 

COMUNA PĂNET 

CONSILIUL LOCAL  

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2023 

 

 
Primarul Comunei Pănet, 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare cu nr. ______/______._______.2022 și Raportul de specialitate nr. 

_____/____._____.2022 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2023, 

- HCL nr. 29/2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale datorate de contribuabili 

persoane fizice și juridice pentru anul fiscal 2023, 

- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare și Legea 

nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 

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

privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, 

- art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

- art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată, 

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. ”b” coroborat cu alin. (4) lit. ”c” și art. 196, alin. (1), 

lit. ”a”,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

  

PROPUNE: 

 
Art.1. Se stabilesc pentru anul 2023 impozitele şi taxele locale, potrivit anexelor care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2023, dată de 

la care îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local Pănet nr. 95/2021 privind aprobarea 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează angajaţii de la Biroul financiar-

contabil, taxe şi impozite, resurse umane din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei 

Pănet. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Mureş în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Biroului financiar-contabil, taxe şi impozite, resurse umane şi 

se aduce la cunoştinţă publică prin afişare. 

 

Iniţiator proiect,              Avizat, 

          Primar,        Secretar general al UAT, 

Bodó Előd Barna                Adorjan Anna 

  



 

Anexe la HCL nr. 85/27.12.2022 

 

Anexa nr.1 Impozitul și taxa pe clădiri 

 
Valorile impozabile pe metru pătrat, în cazul persoanelor fizice prevăzute la art. 457 alin. 

(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal: 
______________________________________________________________________________ 

|                Tipul clădirii                   |    Valoarea impozabilă     | 

|                                                 |      - lei/m2 -            | 

|                                                 |____________________________| 

|                                                 | Cu instalaţii| Fără        | 

|                                                 | de apă,      | instalaţii  | 

|                                                 | canalizare,  | de apă,     | 

|                                                 | electrice şi | canalizare, | 

|                                                 | încălzire    | electrice   | 

|                                                 | (condiţii    | sau         | 

|                                                 | cumulative)  | încălzire   | 

|_________________________________________________|______________|_____________| 

| A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu      | 1187         | 712         | 

| pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din      |              |             | 

| orice alte materiale rezultate în urma unui     |              |             | 

| tratament termic şi/sau chimic                  |              |             | 

|_________________________________________________|______________|_____________| 

| B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din   | 356          | 238         | 

| piatră naturală, din cărămidă nearsă, din       |              |             | 

| vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse  |              |             | 

| unui tratament termic şi/sau chimic             |              |             | 

|_________________________________________________|______________|_____________| 

| C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau   | 238          | 208         | 

| cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din   |              |             | 

| orice alte materiale rezultate în urma unui     |              |             | 

| tratament termic şi/sau chimic                  |              |             | 

|_________________________________________________|______________|_____________| 

| D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, | 149          | 89       

| din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din   |              |             | 

| vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse  |              |             | 

| unui tratament termic şi/sau chimic             |              |             | 

|_________________________________________________|______________|_____________| 

| E. În cazul contribuabilului care deţine la     | 75% din suma | 75% din suma| 

| aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol,    | care s-ar    | care s-ar   | 

| demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca        | aplica       | aplica      | 

| locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri | clădirii     | clădirii    | 

| prevăzute la lit. A - D                         |              |             | 

|_________________________________________________|______________|_____________| 

| F. În cazul contribuabilului care deţine la     | 50% din suma | 50% din suma| 

| aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la | care s-ar    | care s-ar   | 

| demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte   | aplica       | aplica      | 

| scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre| clădirii     | clădirii    | 

| tipurile de clădiri prevăzute la lit. A - D     |              |             | 

|_________________________________________________|______________|_____________| 

 



Cota impozitului pe clădiri pentru clădirile  rezidenţiale  şi clădirile anexă aflate  în 

proprietatea persoanelor fizice se stabileşte la 0,08% asupra valorii impozabile a clădirii calculată 

conform art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

Cota impozitului pe clădiri pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor 

fizice, se stabileşte la 0.2 % asupra valorii clădirii calculată conform art. 458 din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal. 

Pentru clădirile nerezidenţiale aparţinând persoanelor fizice,a căror valoare nu a fost 

actualizată în ultimii 5 ani, anteriori anului de referinţă, impozitul pe clădiri se calculează prin 

aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile calculate conform art. 457 din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal. 

Cota impozitului pe clădiri pentru clădirile nerezidenţiale  utilizate în activităţi din domeniul 

agricol, aflate în proprietatea persoanelor fizice, se stabileşte la 0,4% asupra valorii impozabile a 

clădirii.  

Cota impozitului/taxei pe clădiri pentru clădirile rezidenţiale, aflate în proprietatea 

persoanelor juridice, se stabileşte la 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii stabilite conform art. 

460 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

Cota impozitului/taxei pe clădiri pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea 

persoanelor juridice, se stabileşte la 1,3% asupra valorii impozabile a clădirii stabilite conform art. 

460 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

Cota impozitului/taxei pe clădiri pentru clădirile nerezidenţiale utilizate în activităţi din 

domeniul agricol, aflate în proprietatea persoanelor juridice, se stabileşte la 0,4% asupra valorii 

impozabile a clădirii. 

Pentru clădirile deţinute sau utilizate de către persoanele juridice, a căror valoare nu a fost 

actualizată în ultimii 5 ani, anterior anului de referinţă, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin 

aplicarea cotei de 5% asupra valorii impozabile.  

În cazul persoanelor juridice, respectiv a persoanelor fizice pentru clădirile nerezidențiale, 

valoarea impozabilă se majorează cu  rate ale inflației de 5,1 %. 

Pentru anul 2023, impozitele/taxele calculate prin aplicarea cotelor de impozitare, se 

ajustează cu cote adiţionale în conformitate cu art. 489 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, astfel:  

 a) în cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pentru clădirile rezidenţiale a căror valoare 

a fost actualizată în ultimii 3 ani faţă de anul de referinţă, se ajustează prin aplicarea cotei  

de 50%; 

b) în cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pentru clădirile nerezidenţiale a căror 

valoare a fost actualizată în ultimii 3 ani faţă de anul de referinţă, se ajustează prin aplicarea 

cotei adiţionale de 33%; 

c) în cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pentru clădirile rezidenţiale sau 

nerezidenţiale a căror valoare impozabilă nu a fost actualizată în ultimii 3 ani anteriori 

anului de referinţă, se ajustează prin aplicarea cotei adiţionale de 50%; 

d) impozitul pe mijloacele de transport prevăzute la art. 470 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal se ajustează prin aplicarea cotei adiţionale de 13%. 

Se acordă scutiri conform prevederilor art. 456, alin. 1, alin. 2 litera a, d, j, din Legea nr. 

227/2015. 

 

Anexa nr. 2 Impozitul/taxa pe teren 



 
Atât în cazul persoanelor fizice cât şi în cazul persoanelor juridice satul Pănet se încadrează 

în RANGUL IV ZONA A, iar satele aparţinătoare RANGUL V ZONA A, pentru terenurile amplasate 

în intravilan, iar ZONA A pentru terenurile amplasate în extravilan. 

Nivelul impozitului/taxei pe teren pe hectar pentru terenurile situate în intravilanul 

comunei Pănet, înregistrate în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii,: 

 

Zona în cadrul localităţii Nivelurile impozitului/taxei 

- lei/ha – 

RANG 

IV V 

A 1173 1044 

 În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de 

folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea 

suprafeței terenului, exprimate în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. 4, iar acest 

rezultat se înmulțește cu coeficientul de corecție de 1,10 pentru Pănet și 1,00 pentru celelalte sate 

aparținătoare. 

 Pentru terenurile proprietate publică sau privată a comunei Pănet, concesionate, închiriate, 

date în administrare ori în folosință, după caz, se stabilește taxa pe teren care reprezintă sarcina 

fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosință, în 

condiții similare impozitului pe teren. 

Nivelul impozitului/taxei pe teren pe hectar pentru terenurile situate în intravilanul 

comunei Pănet, înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri 

cu construcţii: 

Nr. crt. Zona 

Categoria de folosinţă 

A B C D 

1 Teren arabil 34 25 23 18 

2 Păşune 25 23 18 16 

3 Fâneaţă 25 23 18 16 

4 Vie 55 41 34 23 

5 Livadă 63 55 41 34 

6 Pădure sau alt teren cu 

vegetaţie forestieră 

34 25 23 18 

7 Teren cu ape 18 16 8 0 

8 Drumuri şi căi ferate 0 0 0 0 

9 Teren neproductiv 0 0 0 0 

 

Nivelul impozitului/taxei pe teren pe hectar pentru terenurile situate în extravilanul comunei 

Pănet: 

Nr. crt. Categoria de folosinţă Impozit 

(lei) 

1 Teren cu construcţii 37 

2 Teren arabil 59 

3 Păşune 34 

4 Fâneaţă 34 



5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 65 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 66 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 

7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui 

prevăzut la nr. crt. 7.1 

19 

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

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 6 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 39 

9 Drumuri şi căi ferate 0 

10 Teren neproductiv 0 

 

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

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

  



Anexa nr. 3 Impozitul pe mijloacele de transport 

 
Contribuabilii persoane fizice și juridice, care au în proprietate un mijloc de transport care 

trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de 

transport. 

 

3.a. Pentru vehiculele din listă se stabilesc următoarele niveluri pe fiecare grupă de 200 cm3 sau 

fracţiune: 

Nr. crt. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică Lei/200 cm3 sau 

fracţiune din aceasta 

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

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea 

cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv 

9 

2 Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 

1.600 cm3 

11 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 

cm3 inclusiv 

22 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 

cm3 inclusiv 

85 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 

cm3 inclusiv 

171 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 344 

7 Autobuze, autocare, microbuze 28 

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

până la 12 tone, inclusiv 

35 

9 Tractoare înmatriculate 22 

II. Vehicule înregistrate 

1 Vehicule cu capacitate cilindrică lei/200 cm3 

1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 6 

1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 8 

2 Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 179 lei/an 

 În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 95%. 

 

3.b. 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: 

”Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă Impozitul 

(în lei/an) 

 Ax(e) 

motor(oare) cu 

sistem de 

suspensie 

Alte sisteme de 

suspensie 

pentru axele 

motoare 



 

3.c 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: 
 

”Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă Impozitul 

(în lei/an) 

 Ax(e) motor(oare) cu 

sistem de suspensie 

pneumatică sau 

echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de 

suspensie pentru 

axele motoare 

I. 2 + 1 axe 

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

 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 76 

 4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 76 171 

 5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 171 408 

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

 7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 528 953 

 8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 953 1670 

 9 Masa de cel puţin 28 tone 953 1670 

II 2+2 axe 

 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 164 380  

 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 380 626 

pneumatică sau 

echivalentele 

recunoscute 

I două axe 

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

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

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

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

  5 Masa de cel puţin 18 tone 658 1491 

II 3 axe 

  1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 168 294 

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

  3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 604 784 

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

  5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1209 1877 

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

  7 Masa de cel puţin 26 tone 1209 1877 

III 4 axe 

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

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

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

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

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

  6 Masa de cel puţin 32 tone 1971 2922 



 3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 626 919 

 4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 919              1110 

 5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1110 1822 

 6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1822 2530 

 7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2530 3841 

 8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2530 3841 

 9 Masa de cel puţin 38 tone 2530 3841 

III 2+3 axe 

  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2015 2803 

  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2803 3808 

  3 Masa de cel puţin 40 tone 2803 3808 

IV 3+2 axe  

  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1779 2471 

  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2471 3417 

  3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3417 5055 

  4 Masa de cel puţin 44 tone 3417 5055 

V 3+3 axe  

  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1011 1224 

  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1224 1830 

  3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1830 2910 

  4 Masa de cel puţin 44 tone 1830 2910 
 

 

3.d 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: 
 

Masa totală maximă autorizată Impozit 

- lei - 

a. Până la 1 tonă, inclusiv 11 

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 40 

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 61 

d. Peste 5 tone 77 
 

3.e În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma 

corespunzătoare din tabelul următor: 

 
Mijlocul de transport pe apă Impozit 

- lei/an - 

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

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 66 

3. Bărci cu motor 249 

4. Nave de sport şi agrement 1327 

5. Scutere de apă 249 

6. Remorchere şi împingătoare: X 

a) până la 500 CP, inclusiv 664 

b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv 1079 

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



d) peste 4000 CP 2655 

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

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X 

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

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

de tone, inclusiv 

332 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 582 

Se acordă scutiri conform prevederilor art. 469  din Legea nr. 227/2015. 

În lipsa certificatului de distrugere emis în conformitate cu prevederile Ordonanţei 

Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de 

reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de 

dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

222/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 19 din Legea nr. 212/2015 privind 

modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz, contribuabilul care nu mai 

poate face dovada existenţei fizice a mijlocului de transport cu care figurează înregistrat în 

evidenţele organelor fiscale locale prezintă o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte 

elementele de identificare a contribuabilului şi a mijlocului de transport respectiv, documentul prin 

care a dobândit acel mijloc de transport, împrejurările care au condus la pierderea acestuia şi 

operează, în ceea ce priveşte scăderea de la plata obligaţiilor fiscale datorate, începând cu data de 1 

ianuarie a anului următor celui în care depune această declaraţie la organul fiscal la care figurează 

înregistrat, numai dacă are achitate integral orice obligaţii fiscale datorate de natura impozitului 

asupra mijloacelor de transport stabilite până la data de 31 decembrie a anului fiscal în care depune 

declaraţia. 

 

3. f Taxa anuala pentru vehicule lente 

 

Pentru anul 2023, tariful anual pentru vehicule lente va fi de 63 lei/an/vehicul, pentru alte 

vehicule decat cele inmatriculate sau inregistrate, conform Anexei 3.f.1.  

Taxa pentru vehicule lente se plăteşte anual, în doua rate egale, astfel: până la 31 martie, şi 

până la 30 septembrie inclusiv. 

În cazul vehiculelor lente dobândite în cursul unui an, taxa se datorează de la data de întâi a 

anului următor celui în care a fost dobândit. 

Contribuabilii sunt obligati sa depuna declaratii fiscale in termen de 30 de zile de la data 

dobandirii, instrainarii ori a oricaror modificari intervenite asupra vehiculelor lente, dupa caz, la 

care se anexeaza documente justificative. 

            Nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiei de stabilire a taxei se sancţionează 

potrivit Codul fiscal, in conditii similare impozitului asupra mijloacelor de transport. 

            Lista cuprinzand mijloacele de transport lente se regaseste in Anexa nr. 3.f.2.  

 

Anexa 3.f.1 TAXA ASUPRA VEHICULELOR LENTE – PERSOANE FIZICE SI JURIDICE  

Nr. 

crt. 

Tip taxa Nivel stabilit pe anul 2021 

 

1 Taxa asupra vehiculelor lente 63 lei/an 

 

Anexa 3.f.2. LISTA cuprinzând vehicule lente 

Nr. crt. Denumirea vehiculului lent 

    1. Autocositoare 



    2. Autoexcavator (excavator pe autoşasiu) 

    3. Autogreder 

    4. Autoscreper 

    5. Buldozer pe pneuri 

    6. Combină agricolă pentru recoltat cereale sau furaje 

    7. Compactor autopropulsat 

    8. Electrocar cu echipamente: sudură, grup electrogen, pompă etc. 

   9. Excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri 

   10. Excavator cu rotor pentru săpat şanţuri 

   11. Excavator pe pneuri 

   12. Freză autopropulsată pentru canale 

   13. Freză autopropulsată pentru pământ stabilizat 

   14. Freză rutieră 

   15. Încărcător cu o cupă pe pneuri 

   16. Instalaţie autopropulsată de sortare-concasare 

   17. Macara cu greifer 

   18. Macara mobilă pe pneuri 

   19. Macara turn autopropulsată 

   20. Maşină autopropulsată multifuncţională pentru lucrări de terasamente 

   21. Maşină autopropulsată pentru construcţia şi întreţinerea drumurilor 

   22. Maşină autopropulsată pentru decopertarea îmbrăcămintei asfaltice la drumuri 

   23. Maşină autopropulsată pentru finisarea drumurilor 

   24. Maşină autopropulsată pentru forat 

   25. Maşină autopropulsată pentru turnat asfalt 

   26. Plug de zăpadă autopropulsat 

   27. Şasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemn 

   28. Tractor pe pneuri 

   29. Troliu autopropulsat 

   30. Utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor 

   31. Vehicul de pompieri pentru derularea furtunurilor de apă 

   32. Vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri 

   33. Vehicul pentru marcarea drumurilor 

   34. Vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri 

 

 

Anexa nr. 4 Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor 

 
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul rural, este egală cu suma 

stabilită conform tabelului următor, potrivit art.474 alin (2): 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism - lei - 

a) până la 150 m2, inclusiv 8 

b) între 151 şi 250 m2, inclusiv 9 

c) între 251 şi 500 m2, inclusiv 11 

d) între 501 şi 750 m2, inclusiv 14 

e) între 751 şi 1.000 m2, inclusiv 17 

f) peste 1.000 m2 17 + 0,005 lei/m2, pentru fiecare 

m2 care depăşeşte 1.000 m2 



Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei 

pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea 

teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean se 

stabileşte la 17 lei. 

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau 

clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii. 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele 

menţionate la art.474 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal este egală cu 1 % din 

valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente. 

Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei 

pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este 

egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă 

părţii desfiinţate. 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în 

vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală 

cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier. 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori 

campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie. 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări se stabileşte la 9 lei/mp. 

Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de 

expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice este de 

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

Taxa pentru eliberarea acordului privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele 

publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu se 

stabileşte de consiliul local şi este de 20 lei, pentru fiecare racord. 
 

Anexa nr. 5 Taxe pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfășurarea unor 

activități 
 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare se stabileşte la 20 lei. 

Taxa pentru eliberarea atestatului de producător se stabileşte la 25 de lei.  

Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se 

stabileşte la 25 lei. 

Persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - 

Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, potrivit 

Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui 

Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din 

economia naţională - CAEN, datorează bugetului local al comunei, oraşului sau municipiului, după 

caz, în a cărui rază administrativ-teritorială se desfăşoară activitatea, o taxă pentru 

eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea acestor activităţi, în funcţie de 

suprafaţa aferentă activităţilor respective, în sumă de: 

    a) 179 lei, pentru o suprafaţă de până la 500 m2, inclusiv; 

    b) 236 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2.  

 



Anexa nr. 6 Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate 

 

6.a Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate  

 

Contribuabilii care beneficiază de serviciul de reclamă și publicitate în baza unui contract 

sau a unei alt fel de înțelegere încheiată cu o altă persoană, datorează plata taxei pentru servicii de 

reclamă și publicitate. 

Cota utilizată pentru stabilirea taxei pentru servicii  reclamă şi publicitate pe bază de 

contract se stabileşte la 3%, cu excepţia TVA. 

Pentru anul 2023, taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate pe bază de contract se 

ajustează cu cota adiţională de 20% în conformitate cu art. 489 alin.(2) din Legea nr.227/2015 

privind Codul fiscal. 

 

6.b Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 

 
În cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma 

este de 35 lei/mp sau fracţiune de mp. 

În cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru reclamă şi 

publicitate, suma este de 25 lei/mp sau fracţiune de mp. 

 

Anexa nr. 7 Impozitul pe spectacole 

 
În cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă 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, cota utilizată pentru stabilirea impozitului 

pe spectacole se stabileşte la 2%. 

În cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la alin.(1), se stabileşte cota 

de 5%.  

 Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren intravilan respectiv extravilan, impozitul pe 

mijloacele de transport auto, taxa de pază și salubritate se plătește anual, în două rate egale, astfel: 

până la 31 martie și până la 30 septembrie inclusiv. 

 Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, impozitul pe teren intravilan respectiv 

extravilan, impozitul pe mijloacele de transport auto, se acordă o bonificaţie de 10 % în cazul 

persoanelor fizice, respectiv 8 % în cazul persoanelor juridice, până în data de 31 martie 2023, iar 

pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitori a obligaţiilor de plată, se datorează 

după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere la toate impozite şi taxe locale conform OUG 

39/2010, cap. III, art.119. 

Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât 

să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni: 

    a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. 

(10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), 

(4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2); 



    b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), 

alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5) şi alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi 

alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2). 

    (3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 83 lei la 331 lei, iar 

cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă de la 331 lei la 826 lei. 

În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) 

se majorează cu 300%. 

Anexa nr. 8 Taxe speciale 

 
 Pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice și 

juridice, precum și pentru promovarea turistică a localităţii, consiliile locale, judeţene şi Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe speciale. 

Domeniile în care consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 

după caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum şi cuantumul acestora se 

stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

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

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

organizare şi funcţionare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze 

prestaţii ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu. 

Pentru anul 2023 taxa de salubritate pentru persoane fizice va fi în sumă de 
7,40/persoană/lună, maximum 4 persoane dintr-o gospodărie. 

 

Persoanele care îşi au domiciliul pe raza comunei Pănet dar care sunt plecate în străinătate 
sau îşi au reşedinţa în altă unitate administrativ teritorială unde locuiesc efectiv, pe bază de cerere 
şi acte doveditoare (plata taxei de salubritate), achită 20 lei/persoană/an. 

Taxa de salubritate pentru persoanele cu vârsta egală sau peste 80 de ani va fi în sumă de 2 
lei/lună/persoană. 

Taxa de salubritate pentru utilizatorii non-casnici va fi de: 
416,15 lei/mc exclusiv TVA = 495,22 lei/mc inclusiv TVA pentru deșeuri reziduale, 
570,22 lei/mc exclusiv TVA = 678,56 lei/mc inclusiv TVA pentru deșeuri selective. 
Pentru anul 2023 taxa de pază va fi de 66 de lei/an/gospodărie dar nu mai mult de 2 

gospodării care figurează la același număr administrativ. Taxa se percepe şi pentru imobilele 
nelocuite în același cuantum. 

Pentru gospodăriile în care capul gospodăriei are vârsta egală sau peste 80 de ani, taxa de 
pază va fi în sumă de 10 lei/an/gospodărie. 

În cazul în care există deficit pentru plata serviciilor diferenţa se achită din bugetul local. 
Pentru anul 2023 taxa de apă pentru persoanele fizice şi juridice va fi în sumă de 6,3 lei/mc. 
Consumul va fi stabilit lunar sau trimestrial prin citirea contorului, existent la fiecare 

consumator, de către reprezentantul primăriei Comunei Pănet.  
Taxa de închiriere buldoexcavator: 160 lei/oră. 
Taxa de închiriere teren de sport cu gazon artificial:  
-100 lei/oră pentru cei care domiciliază în comuna Pănet 
-120 lei/ora pentru persoanele care domiciliază în afara comunei Pănet 
 Sumele mai sus menționate conţin TVA.  
 
 
 
 



Alte taxe locale 
 

 

Taxa PSI: 2 lei/luna/gospodarie (24 lei/an/gospodarie). 

Taxa pentru ocuparea temporară a domeniului public: 
teren intravilan 1,60 lei/mp/zi 

teren extravilan  

 

0,80 lei/mp/zi 

  
Taxa pentru emiterea Certificatului de atestare a edificării/extinderii construcţiei 

pentru construcțiile edificate anterior datei de 01.08.2001 precum și pentru cele 

care s-au realizat în baza unei Autorizații de construire                                  25 lei 

Taxa pentru emiterea Certificatului de atestare a edificării/extinderii construcţiei 

pentru construcțiile edificate ulterior datei de 01.08.2001, nu există eliberat 

Autorizație de construire și a căror înscriere în CF se realizează în baza unei 

expertize topografice respectiv a măsurătorilor topografice                                 300 lei 

Taxă pentru eliberarea în regim de urgenţă a certificatelor de atestare fiscală  20 lei 

Taxă pentru eliberarea adeverinţelor după Registrul Agricol şi Registrul Rol 5 lei 

Taxa pentru vânzători ambulanţi pe raza comunei 

80 lei/zi 

300 lei/3 luni 

650 lei/an 

Taxa de divorţ pe cale administrativă  750 lei 

Taxa pentru eliberarea copiilor heliografice de pe planuri cadastrale sau  alte 

asemenea planuri, deţinute de autoritatea locală 35 lei/mp de plan 

Taxa pentru recuperarea cheltuielilor de comunicare a actelor de executare silită 

prin poștă 
14 lei/comunicare 

 Taxe organizare evenimente culturale sau socio-culturale în Căminele culturale de pe raza 
comunei Pănet 

Tipul evenimentului Sântioana de Mureș Berghia Hărțău 

Nunți/baluri 1000,00 lei + consum 700,00 lei + consum 600,00 + consum 

Alte evenimente familiale 
(botezuri, zile de naștere, 

logodne) 

500,00 lei + consum 350,00 lei + consum 300,00 lei + consum 

Parastas 1.000,00 lei/zi  

Costume populare pentru 
locuitorii comunei Pănet 

Cheltuielile de curățare 

+ achiziție element deteriorat 

Sonorizare asigurat de 
Primăria comunei Pănet 

500,00 lei/zi 

Videoproiector 100,00 lei/zi 



 
Impozitele şi taxele locale se aplică începând cu data de 01.01.2023. 

 
  Președinte de ședință,                          Secretar general al UAT, 

 

 

Pentru fiecare activitate se percepe o taxă de garanție în valoare de 1.000,00 lei/eveniment.  

Pentru activitățile organizate de unitățile de învățământ, ședințele organizate de primărie, 
evenimentele organizate de ONG-uri fără taxă de participare, evenimente organizate de culte nu se 
percepe taxă. 

 


