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        ROMANIA  

  JUDEŢUL GALAŢI  

MUNICIPIUL GALAŢI  

   CONSILIUL LOCAL 

 
                      PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. _111___ 
                                  din _22.02.2023_____ 

 
 

privind: indexarea impozitelor şi taxelor locale începând cu anul 2024 

 

Consiliul local al municipiului Galaţi; 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi. 

 

 Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în ședință ordinară în data 

de _____________2023; 

Având în vedere Referatul de aprobare al inițiatorului Primarul 

Municipiului Galați, Florin-Ionuț Pucheanu nr.              /               a Primarului 

municipiului Galaţi; 

 Având în vedere raportul de specialitate nr.  /   al Direcției Impozite, Taxe 

și alte Venituri Locale; 

 Având în vedere raportul comisiei de buget, finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat al municipiului; 

           Având în vedere prevederile:              

          - art.16 alin  (2) şi art. 30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; 

        - Titlul IX –Impozite şi taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

cu modificările și completările ulterioare;  

- art 129 alin (1), (2) lit b), alin (4) lit c), art 139 alin (3) lit c), art 154 alin. (1), 

art 196 alin (1) lit a)și art. 243 alin (1) lit a) din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ. 
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H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.1. –(1) Se stabilesc impozitele şi taxele locale începând cu  anul 2024, 

după cum urmează: 

a) nivelurile în sume fixe, indexate cu rata inflației pe anul 2022 de 13,8%, 

sunt prevăzute în tabloul cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi 

taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile 

începând cu anul fiscal 2024, constituind anexa nr.1 la prezenta 

hotărâre. 

b) impozitul pe clădiri datorat de contribuabilii persoane fizice: 

-în cazul cladirilor rezidențiale si a clădirilor-anexă, cota prevazută la art.457  

alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare se stabilește la 0,09%; 

-în  cazul cladirilor nerezidențiale, cota prevăzută la art.458  alin.(1) din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare se 

stabilește la 0,6%;  

-în cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor 

art. 458 alin.1, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii 

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

cu completările si modificările ulterioare. 

-pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, 

utilizate pentru activități din domeniul agricol, cota prevazută la art.458 alin. (3) din 

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

de 0,4%;  

c) impozitul/taxa  pe clădiri datorat/(ă) de contribuabilii persoane 

juridice:  

- pentru clădirile rezidențiale, cota prevăzută la art. 460 alin. (1)  din Legea 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare se 

stabileşte la  0,2%; 

-pentru clădirile nerezidențiale, cota prevăzută la art. 460 alin.(2) din Legea 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare se 

stabileşte la 1,3%; 
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- cota prevăzută la art. 460 alin.(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările și completările ulterioare este  de 5% pentru clădirile a căror 

proprietari nu au actualizat valoare impozabilă în ultimii 5 ani anteriori anului de 

referinţă. 

-pentru clădirile nerezidențiale aflate in proprietatea sau deținute de 

persoanele juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, cota prevăzută la 

art.460 alin. (3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare este de 0,4%; 

       d) impozitul pe teren  

-majorarea prevăzută la art.489 alin. (4) din Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările și completările ulterioare,  pentru terenul agricol nelucrat timp 

de 2 ani consecutiv, se stabilește la 500%, începând cu al treilea an; 

       e) impozitul pe clădiri și impozitul pe teren pentru clădirile și terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan 

-majorarea prevăzută la art.489 alin. (5) din Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește la 500%. 

Clădirile și terenurile care intră sub incidența art.489 alin. (5) din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare se 

stabilesc  prin hotărâre a consiliului local conform elementelor de identificare potrivit 

nomenclaturii stradale. Hotărârile consiliului local astfel stabilite  au caracter 

individual. 

f) impozitul pe mijloacele de transport 

-reducerea prevăzută la art.470 alin.3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările și completările ulterioare se  stabileşte la  95 %; 

g) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate:  

- cota prevăzută la art. 477 alin.(5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările și completările ulterioare se  stabileşte la  3 %; 

h) impozitul pe spectacole  

-cota prevăzută la art. 481 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare se stabileşte la  2%; 

-cota prevăzută la art. 481 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare se stabileşte la  5%; 

i) taxa hotelieră pentru şederea în municipul Galaţi: 
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- cota  se  stabileşte la 1 % ; 

Taxa hotelieră se datorează pentru fiecare zi de cazare. 

                Art.2. – Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin.(2), art. 467 alin.(2) şi art. 

472 alin.(2)  din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare se acordă contribuabililor persoane fizice și persoane 

juridice, după cum urmează: 

1. Pentru contribuabilii persoane fizice: 

a) în cazul impozitului/taxei  pe clădiri:     10 %; 

b) în cazul impozitului/taxei  pe teren:     10  %; 

c) în cazul impozitului pe mijlocul de transport:                          10 %. 

2. Pentru contribuabilii persoane juridice: 

a) în cazul impozitului/taxei pe clădiri:     3 %; 

b) în cazul impozitului pe mijlocul de transport:               10 %;  

    

                  Art.3. –Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru 

eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a 

impozitului pe teren, pentru anul 2024, delimitarea zonelor este stabilită prin 

Hotărârea Consiliului Local nr. 769/21.12.2022 cu modificările si completările 

ulterioare. 

      Art.4.   (1) Taxele speciale, cu excepţia taxelor pentru eliberarea unor 

documente  în regim de urgenţă,  taxei pentru desfacerea căsătoriei  prin divorţ pe 

cale administrativa , precum și a taxei hoteliere, se plătesc anual, în două rate egale, 

până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 

         (2) Taxele speciale, datorate aceluiaşi buget local de către 

contribuabilii persoane fizice și juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătesc integral 

până la primul termen de plată. 

                    Art.5.  Sumele prevăzute în tabloul anexă la pct 1.3, Impozitul pe 

mijloacele de transport - 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 
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site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Lucrărilor 

Publice, Dezvoltării şi Administraţiei. 

 

        Art.6. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte prevederi 

anterioare contrare își încetează aplicabilitatea.  

        Art.7 Oriunde se face trimitere în actele normative emise de catre 

autoritățile publice locale  la Legea nr.189/1998 privind finanțele publice locale  și la 

O.U.G. 45/2003 privind finanțele publice locale, se consideră a fi făcute la Legea 

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

ulterioare. 

Art.8.  Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

                  Art.9.  Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi 

publicitatea prezentei hotărâri. 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 
 
 
 
 

 

 

 

Avizat 

                                                                        Secretar General, 

 

 

 

 

Întocmit, 

Director ITVL, 

Ec.Daniel Stadoleanu  
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         ROMÂNIA 
    JUDEȚUL GALAȚI          
  MUNICIPIUL GALAȚI      
       P R I M Ă R I A        
 DIRECŢIA IMPOZITE, TAXE SI ALTE VENITURI LOCALE 
         
 

RAPORT   DE  SPECIALITATE 

Nr.             /  

     privind: indexarea impozitelor şi taxelor locale începând cu  anul 2024 

 
 

Impozitele şi taxele locale sunt reglementate prin  Legea nr.227/2015 privind 

Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare. 

Prin acest proiect de hotărâre se propune indexarea anuală , ținând cont de 

rata inflației pentru anul fiscal anterior,respectiv 2022. 

Conform art. 491 alin.  (1) din Codul fiscal    “În cazul oricărui impozit sau 

oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe 

baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data 

de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal 

anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi 

Ministerului Lucrărilor Dezvoltării şi Administraţiei Publice. 

.. 

(3) Daca hotararea consiliului local nu a fost adoptata cu cel putin 3 zile 

lucratoare inainte de expirarea exercitiului bugetar, in anul fiscal urmator, in cazul 

oricarui impozit sau oricarei taxe locale, care consta intr-o anumita suma in lei sau 

care este stabilita pe baza unei anumite sume in lei ori se determina prin aplicarea 

unei cote procentuale, se aplica de catre compartimentul de resort din aparatul de 

specialitate al primarului, nivelurile maxime prevazute de prezentul cod, indexate 

potrivit prevederilor alin. (1).” 

Potrivit comunicatului de pe site-ul oficial al Ministerului Dezvoltării, 

Lucrarilor Publice şi Administraţiei, pentru indexarea impozitelor și taxelor locale 

aferente anului 2024,va fi utilizată   rata inflației de 13,8%. 

Prin Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal publicată în Monitorul Oficial al 

României nr.688/10.09.2015, cu modificările și completările ulterioare, sunt 

stabilite nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe 
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asimilate acestora, atât în cote procentuale cât și în sume fixe, precum şi amenzile 

aplicabile. 

Pentru anul 2023 impozitele și taxele locale au fost stabilite prin HCL 

nr.294/19.04.2022 modificată prin HCL nr.857/21.12.2022. 

Categoriile de impozite și taxe locale reglementate prin Legea nr.227/2015, 

cu modificările și completările ulterioare sunt: 

a)impozitul pe clădiri și taxa pe clădiri; 

b)impozitul pe teren și taxa pe teren; 

c)impozitul pe mijloacele de transport; 

d)taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizatiilor; 

e)taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate; 

f)impozitul pe spectacole; 

g)taxe speciale; 

h)alte taxe locale. 

Pentru stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale s-au avut în vedere 

prevederile legale, precum și acoperirea necesităților  bugetare cu privire la 

asigurarea funcționării serviciilor publice de către UAT Galați pentru anul 2023.   

Referitor la impozitul/taxa pe cladiri  este de remarcat că acesta se 

stabilește diferențiat pe categorii de destinație : clădiri rezidențiale și clădirile-

anexă, clădiri nerezidențiale, clădiri cu destinație mixtă, clădiri cu destinație 

agricolă. 

Conform art.453 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare : 

-clădire rezidenţială este construcţia alcătuită din una sau mai multe camere 

folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface 

cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii. 

-clădire nerezidenţială este orice clădire care nu este rezidenţială;  

-clădire cu destinaţie mixtă este clădirea folosită atât în scop rezidenţial, 

cât şi nerezidenţial; 

PROPUNERI PENTRU STABILIREA NIVELURILOR IMPOZITELOR SI TAXELOR 

LOCALE ÎNCEPÂND CU ANUL 2024 

• PERSOANE FIZICE 

a) Clădiri rezidențiale si clădirile anexă 

Se menține cota de 0,09% aplicată asupra valorii impozabile INDEXATE a 

clădirii rezidențiale si clădirilor anexă . 
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b) Cladiri nerezidentiale 

Se mentine cota de impozitare de 0,6%, aplicată asupra valorii care poate fi: 

valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare, valoarea finală a lucrărilor de 

construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de 

referinţă, valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de 

proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă. 

• PERSOANE JURIDICE 

a) Clădiri rezidențiale 

Se menține  cota de 0,2% aplicată asupra valorii impozabile a clădirii.  

b)  Clădiri nerezidențiale 

Se menține cota de 1,3% aplicata asupra valorii impozabile a clădirii.  

Referitor la impozitul/taxa pe teren ne propunem indexarea cu rata inflației, 

in vederea stabilirii nivelurilor pentru anul 2024. 

Conform art.489 alin.(4) pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani 

consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe teren cu până la 500%, începând 

cu al treilea an, în condiţiile stabilite prin hotărâre a consiliului local, fapt pentru 

care propunem majorarea cu 500%. 

Referitor la impozitul pe mijloace de transport nivelul acestuia este stabilit 

prin Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal și va fi indexat cu rata inflației. 

Referitor la taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor  

acestea vor fi indexate cu rata inflației. 

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate se menține la 

nivelul de 3%, iar cea pentru afisaj in scop de reclamă și publicitate se indexează cu 

rata inflației. 

Referitor taxe speciale: 

Conform art. 484  din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 

și completările ulterioare “(1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create 

în interesul persoanelor fizice şi juridice, precum şi pentru promovarea turistică a 

localităţii, consiliile locale, pot adopta taxe speciale. (2) Domeniile în care consiliile 

locale, 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.    (3) 

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 
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sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate a 

acestui tip de serviciu.” 

 Începând cu anul 2024 se indexează cu rata inflației nivelul taxelor speciale, 

respectiv:  taxă de habitat, taxe suplimentare la taxa de habitat, taxe speciale 

pentru finanțarea activității de ecarisaj, taxă specială pentru stațiile fixe de 

telefonie mobilă, taxă pentru eliberarea la urgență a certificatelor de atestare 

fiscală și a fișelor de înmatriculare a mijloacelor de transport în cazul persoanelor 

juridice, precum și a unor certificate sau autorizații din domeniul urbanismului. Taxa 

hotelieră se menține la aceeași cotă ca în anul 2023.  

Taxele speciale constituie surse de venit la bugetul local şi sunt utilizate 

integral pentru acoperirea cheltuielilor legate de întreţinerea şi funcţionarea 

serviciilor pentru care s-au instituit.  

Referitor la capitolul alte taxe locale, acestea se indexează cu rata inflației. 

Taxa pentru activități cu impact asupra mediului înconjurător datorată  pentru 

activitatea de  metalurgie și siderurgie desfășurată de întreprinderile foarte mari 

indexeaza la nivelul de 3,20 lei/to de oțel produs în anul 2023. Sumele încasate 

reprezentand taxa pentru activități cu impact asupra mediului înconjurator vor fi 

utilizate pentru susținerea serviciului de administrare a domeniului public si privat 

al municipiului Galati – activitatea de investiții și întreținere a spatiilor verzi.   

Referitor  la capitolul ”alte taxe care se încasează la bugetul local”, nivelurile 

stabilite în sume fixe sunt prevăzute in Tabloul cuprinzând valorile impozabile, 

impozitele și taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile, 

indexate, aplicabile începând cu anul 2024 - Anexa nr.1.  

Totodată, menținem şi în anul 2024 bonificaţia de 10% acordată în cazul 

persoanelor fizice și bonificaţia de 3%, respectiv 10% acordată în cazul persoanelor 

juridice, care achită integral  până la data de 31 martie 2024, impozitul/taxa pe 

clădiri, impozitul/taxa pe teren sau impozitul pe mijloacele de transport.  

În temeiul art. 129 alin (1), (2) lit b), alin (4) lit c), art 139 alin (3) lit c), art 

154 alin. (1), și art 196 alin (1) lit a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,  

art. 16 şi 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările 

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

și completările ulterioare, propunem spre aprobare  Consiliului Local Galaţi  

proiectul de hotărâre privind  indexarea impozitelor şi taxelor locale începând cu 

anul 2024 în municipiul Galaţi, în forma prezentată. 
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DIRECTOR  
DIRECȚIA IMPOZITE, TAXE SI ALTE VENITURI LOCALE 

Ec. Stadoleanu Ioan Daniel 
 
 
            Șef Serviciu                                                                          

    Impozite taxe și alte venituri locale persoane fizice    
            Bodor Ionescu Cristina                                                          
 
 
             Șef Serviciu 
             Impozite taxe și alte venituri locale persoane juridice 

 Ec. Piatac Mariana                                                                                                    
 
 
 Șef Serviciu 
 Prelucrarea Automată a Datelor, Încasări Ghișeu 
 Vrabie Tincuta 
  
 
 Șef Serviciu 
 Urmărire și Executare Silită, Amenzi 
 Cj.Enache Adriana 
 
 
 Avizat juridic, 
 Cj. Lăcrămioara Sapianic 



             PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI 
        DIRECȚIA IMPOZITE, TAXE SI ALTE VENITURI LOCALE  

                                      SERVICIUL IMPOZITE, TAXE ȘI ALTE VENITURI LOCALE   
                                      PERSOANE JURIDICE 
                                      Tel: +40 0236 307.756   Email: main@primariagalati.ro   
    

 
Str. Basarabiei, Nr.55, bl. A16 - parter Galați, România 

www.primariagalati.ro 

 

Nr.               /  

 

 

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 

privind indexarea impozitelor si taxelor locale incepând cu anul 2024 

 

 

 

Impozitele şi taxele locale sunt reglementate prin  Legea nr.227/2015 

privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare. Astfel, în Titlul IX 

din actul normativ mai sus menționat sunt prezentate impozitele și taxele locale 

așa cum acestea au fost stabilite de către legiuitor.  

În conformitate cu art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se 

propune ca la nivelul Municipiului Galați,  valorile impozitelor și taxelor locale să 

fie indexate cu un procent de 13,8 % respectiv indicele de inflație stabilit pentru 

anul 2022. 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. 

  În temeiul prevederilor art. 136 din O.U.G. nr. 57 din 2019 privind Codul 

administrativ, îmi exprim iniţiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind 

indexarea impozitelor si taxelor locale începând cu anul 2024, în forma 

prezentată. 

 

 

PRIMAR, 

IONUȚ-FLORIN PUCHEANU 



 
Anexa nr.1  

       
 

T A B L O U L  
CUPRINZÂND IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA PRECUM ŞI 

AMENZILE INDEXATE, APLICABILE ÎN MUNICIPIUL GALAŢI ÎNCEPÂND CU ANUL FISCAL 2024 
 

1.  IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE - PREVĂZUTE DE  CODUL FISCAL APROBAT PRIN LEGEA NR. 227/2015,  CU 
MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE  – TITLUL IX – 

 
                              

1.1.  IMPOZITUL PE CLĂDIRI 
Art.457 alin.(2):                                                                          VALORILE IMPOZABILE 

- pe metru pătrat  de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice 
-lei/m2 

Tipul clădirii 

Aprobat  HCL nr.294/2022 Prevăzut LG  nr.227/2015 
          indexat conform art.491 Propus începând cu 2024 

Cu instalaţii de 
apă, canalizare, 

electrice, 
încălzire 
[condiţii 

cumulative] 

Fără instalaţii 
de apă, 

canalizare, 
electrice, 
încălzire 

Cu instalaţii de 
apă, canalizare, 

electrice si 
încălzire 
[condiţii 

cumulative] 
 

Fără instalaţii 
de apă, 

canalizare, 
electrice sau 

încălzire 

Cu instalaţii de 
apă, canalizare, 

electrice si 
încălzire [condiţii 

cumulative] 
 

Fără instalaţii 
de apă, 

canalizare, 
electrice sau 

încălzire 

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

1.186,46 711,87 1350,19 810,11 1.350,19 810,11 

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

355,94 237,29 405,06 270,04 405,06 270,04 

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

237,29 207,07 270,04 235,65 270,04 235,65 

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

148,87 88,43 169,41 100,63 169,41 100,63 
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E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi 
amplasate la subsol, demisol şi/sau mansardă, utilizate ca locuinţă, 
în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit.A-D 

75% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

75% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

75% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi 
amplasate la subsol, demisol şi/sau mansardă, utilizate în alte 
scopuri decît cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri 
prevăzute la lit.A-D 

50 % din suma care s-ar aplica 
clădirii 

50 % din suma care s-ar aplica 
clădirii 

50 % din suma care s-ar aplica 
clădirii 

1.2. IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN 
Art. 465 alin.(2):                      Impozitul/ taxa  pe  terenurile  amplasate  în  intravilan -terenuri cu construcţii, 
                                                                                                                                                                                                                                                                       - lei/ha  

Zona în cadrul localităţii Aprobat  HCL nr.294/2022 Prevăzut LG  nr.227/2015 
indexat conform art.491 Propus începând cu 2024 

A 10.466,59        9.287,04-23.215,66 11.910,98 
B 7.912,36         7.019,73 -17.549,95 9.004,27 
C 5.415,19         4.804,65 -12.009,08 

 
6.162,49 

D 2.572,16                         2.282,59- 5706,48 2.927,12 
Art. 465 alin.(4):                                                                                                                        Impozitul/ taxa   pe  terenurile  amplasate în intravilanul mun. Galaţi 

altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii,.                                                                                                                                                                                                                                                            
-lei/ha*) 

Nr. 
crt. 

               Zona 
 
Categoria  de  folosinţă 

Aprobat  HCL nr.294/2022 Calculat conf. Legii nr.227/2015  
indexat conform art.491 Propus începând cu 2024 

A B C D A B C D A B C D 
1 
 
 
 
 

Teren arabil 
 

166,78 124,25 111,93 88,43 189,80 141,40 127,38 100,63 189,80 141,40 127,38 100,63 

2 Păşune 124,25 111,93 88,43 77,24 141,40 127,38 100,63 87,90 141,40 127,38 100,63 87,90 
3 Fâneaţă 124,25 110,88 88,43 77,24 141,40 127,38 100,63 87,90 141,40 127,38 100,63 87,90 
4 Vie 273,12 207,07 166,78 111,93 310,81 235,65 189,80 127,38 310,81 235,65 189,80 127,38 
5 Livadă 314,52 273,12 207,07 166,78 357,92 310,81 235,65 189,80 357,92 310,81 235,65 189,80 

6 Pădure sau alt teren cu 
vegetaţie forestieră  

 
166,78 

 
124,25 

 
111,93 

 
88,43 

 
189,80 

 
141,40 

 
127,38 

 
100,63 

 
189,80 

 
141,40 

 
127,38 

 
100,63 

7 Teren cu ape 88,43 77,24 48,14 x 100,63 87,90 54,78 x 100,63 87,90 54,78 x 

8 Drumuri şi căi ferate x x x x x x x x x x x x 

9 Teren neproductiv x x x x x x x x x x x x 
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*) sumele au rezultat prin aplicarea coeficientului de corecţie specific municipiului Galaţi, conform alin.(5) art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
Art.465 alin.(7) :                                              Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilanul mun. Galaţi 

- lei/ha**)  

Nr 
crt. 

                                 Zona 
 

Categoria de folosinţă 

Aprobat  HCL nr.294/2022 Calculat conf. Legii nr.227/2015 
 indexat conform art.491 

Propus începând cu 2024 

A B C D A B C D A B C D 

1 Teren cu construcţii 92,91 87,32 83,94 80,59 75,15-105,73 71,33-99,37 68,79-95,52 64,97-91,71 105,73 99,37 95,52 91,71 

2 Teren arabil    148,87 143,27 136,56 129,84 141,40-169,41 136,30-163,04 131,20-155,41 123,57-147,76 169,41 163,04 155,41 147,76 

3 Păşune 82,84 79,48 76,12 73,87 67,52-94,27 64,97-90,45 62,42-86,63 59,87-84,06 94,27 90,45 86,63 84,06 

4 Fâneaţă 82,84 79,48 76,12 73,87 67,52-94,27 64,97-90,45 62,42-86,63 59,87-84,06 94,27 90,45 86,63 84,06 

5 Vie pe rod, alta decât cea 
prevăzută la nr. crt.5.1 163,42 156,70 151,10 144,40 163,04-185,97 155,41-178,33 147,76-171,95 142,66-164,33 185,97 178,33 171,95 164,33 

5.
1 Vie până la intrarea pe rod x x x x x x x x x x x x 

6 Livadă pe rod, alta decât cea 
prevăzută la nr. crt.6.1 166,78 158,94 153,35 146,64 163,04-189,80 155,41-180,87 147,76-174,51 142,66-166,88 189,80 180,87 174,51 166,88 

6.
1 

Livadă până la intrarea pe 
rod x x x x x x x x x x x x 

7 

Pădure sau alt teren cu 
vegetaţie forestieră, cu 
excepţia celui prevăzut la nr. 
crt.7.1  

53,74 51,49 49,26 48,14 54,78-61,16 52,23-58,60 50,95-56,06 47,14-54,78 61,16 58,60 56,06 54,78 

7.
1 

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

    x x x x     

8 Teren cu apă, altul decât cel 
cu amenajări piscicole 17,91 16,78 16,78 15,68 3,84 – 20,38 2,55 – 19,10 2,55– 19,10 2,55 – 17,84 20,38 19,10 19,10 17,84 

8.
1 Teren cu amenajări piscicole 100,74 97,39 92,91 88,43 87,90 – 114,64 84,06 – 110,83 81,54 – 105,73 77,70 – 100,63 114,64 110,83 105,73 100,63 

9 Drumuri şi căi ferate x x x x x x x x x x x x 

10 Teren neproductiv x x x x x x x x x x x x 
**) sumele au rezultat prin aplicarea coeficienţilor de corecţie specifici zonelor din municipiul Galaţi, prevăzuţi la alin.(6) art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal 
 
1.3.  IMPOZITUL PE  MIJLOACELE DE  TRANSPORT 
 



 

 

 

4 

Art. 470 alin.(2) :                                                                         Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 
 

- lei pentru fiecare grupă de 200 cm³ sau fracţiune din aceasta 
 

Mijloc de transport Aprobat  HCL nr.294/2022 Prevăzut LG nr.227/2015 
indexat conform art.491 Propus începând cu 2024 

I. Vehicule înmatriculate 
 x x x 

1) Motociclete, tricicluri si cvadricicluri şi autoturisme cu 
capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm³ inclusiv 8,97 10,21 10,21 

2) Motociclete, tricicluri si cvadricicluri cu capacitatea cilindrica de 
peste 1.600 cmc 10,08 11,47 11,47 

3) autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm³ şi 2000 cm³ 
inclusiv 21,27 24,21 24,21 

4) autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm³ şi 2600 cm³ 
inclusiv 85,07 96,81 96,81 

5) autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm³ şi 3000 cm³ 
inclusiv 171,26 194,89 194,89 

6) autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 cm³  
 344,75 392,33 392,33 

7) autobuze, autocare, microbuze 
 27,98 31,84 31,84 

8) alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 
tone, inclusiv 34,70 39,49 39,49 

9) tractoare înmatriculate 
 21,27 24,21 24,21 

II. Vehicule înregistrate 
 - -  

1. vehicule cu capacitatea cilindrică: 
 lei/200 cmc lei/200 cmc  

1.1. vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm³ 4,49 2,55 – 5,11 5,11 
1.2. vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm³ 6,72 5,11– 7,65 7,65 
2. vehicule fară capacitate cilindrică evidenţiată (lei/an) 
 122,01 67,52 – 202,54  138,85 

Art.470 alin(5)                           Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare  de 12 tone 
 

-lei/an 
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Numărul de axe şi greutatea brută  încărcată maximă admisă Aprobat  HCL nr.857/2022 Prevăzut LG nr.227/2015 
indexat conform art.491 alin.11 si 

Directiva 1999/62/CE 

Propus începând cu 2024 

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

Alte sisteme 
de suspensie 
pentru axele 
motoare 

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

Alte sisteme 
de suspensie 
pentru axele 
motoare 

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

Alte sisteme 
de suspensie 
pentru axele 
motoare 

I. 2 axe - - - - - - 
1 Masa nu mai puţin 12 tone, dar mai puțin de 13 tone 0 153,36 0 153,42 0 153,42 
2 Masa nu mai puţin 13 tone, dar mai puțin de 14 tone 153,36 425,44 153,42 425,61 153,42 425,61 

3 Masa nu mai puţin 14 tone, dar mai puțin de 15 tone 425,44 598,59 425,61 598,83 425,61 598,83 

4 Masa nu mai puţin 15 tone, dar mai puțin de 18 tone 598,59 1355,48 598,83 1356,03 598,83 1356,03 
5 Masa nu mai puţin 18 tone 598,59 1355,48 598,83 1356,03 598,83 1356,03 

II. 3 axe - - - - - - 
1 Masa nu mai puţin 15 tone, dar mai puțin de 17 tone 153,36 267,14 153,42 267,25 153,42 267,25 
2 Masa nu mai puţin 17 tone, dar mai puțin de 19 tone 267,14 549,12 267,25 549,34 267,25 549,34 
3 Masa nu mai puţin 19 tone, dar mai puțin de 21 tone 549,12 712,37 549,34 712,66 549,34 712,66 
4 Masa nu mai puţin 21 tone, dar mai puțin de 23 tone 712,37 1098,23 712,66 1098,68 712,66 1098,68 
5 Masa nu mai puţin 23 tone, dar mai puțin de 25 tone 1098,23 1706,72 1098,68 1707,41 1098,68 1707,41 
6 Masa nu mai puţin 25 tone, dar mai puțin de 26 tone 1098,23 1706,72 1098,68 1707,41 1098,68 1707,41 
7 Masa nu mai puţin 26 tone 1098,23 1706,72 1098,68 1707,41 1098,68 1707,41 

III. 4 axe       
1 Masa nu mai puţin 23 tone, dar mai puțin de 25 tone 712,37 722,26 712,66 722,55 712,66 722,55 
2 Masa nu mai puţin 25 tone, dar mai puțin de 27 tone 722,26 1127,92 722,55 1128,37 722,55 1128,37 
3 Masa nu mai puţin 27 tone, dar mai puțin de 29 tone 1127,92 1790,81 1128,37 1791,54 1128,37 1791,54 
4 Masa nu mai puţin 29 tone, dar mai puțin de 31 tone 1790,81 2656,54 1791,54 2657,61 1791,54 2657,61 
5 Masa nu mai puţin 31 tone, dar mai puțin de 32 tone 1790,81 2656,54 1791,54 2657,61 1791,54 2657,61 
6 Masa nu mai puţin 32 tone 1790,81 2656,54 1791,54 2657,61 1791,54 2657,61 
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Art. 470 alin(6)                             Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masă totală 
maximă  autorizată egală sau mai mare  12 tone 

 
 - lei/an 

Numărul de axe şi greutatea brută  încărcată maximă admisă 
 

Aprobat  HCL nr. 857/2022 Prevăzut LG nr.227/2015 
indexat conform art.491 alin.11 si 

Directiva 1999/62/CE 

Propus începând cu 2024 

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

Alte sisteme 
de suspensie 
pentru axele 
motoare 

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

Alte sisteme 
de suspensie 
pentru axele 
motoare 

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

Alte sisteme 
de suspensie 
pentru axele 
motoare 

I.  2+1 axe - - - - - - 
1 Masa nu mai puţin 12 tone, dar mai puțin de 14 tone 0 0 0 0 0 0 
2 Masa nu mai puţin 14 tone, dar mai puțin de 16 tone 0 0 0 0 0 0 
3 Masa nu mai puţin 16 tone, dar mai puțin de 18 tone 0 69,26 0 69,29 0 69,29 
4 Masa nu mai puţin 18 tone, dar mai puțin de 20 tone 69,26 158,30 69,29 158,37 69,29 158,37 
5 Masa nu mai puţin 20 tone, dar mai puțin de 22 tone 158,30 371,03 158,37 371,18 158,37 371,18 
6 Masa nu mai puţin 22 tone, dar mai puțin de 23 tone 371,03 479,86 371,18 480,05 371,18 480,05 
7 Masa nu mai puţin 23 tone, dar mai puțin de 25 tone 479,86 865,73 480,05 866,08 480,05 866,08 
8 Masa nu mai puţin 25 tone, dar mai puțin de 28 tone 865,73 1518,73 866,08 1519,34 866,08 1519,34 
9 Masa nu mai puţin 28 tone 865,73 1518,73 866,08 1519,34 866,08 1519,34 

II.  2+2 axe: - - -    
1 Masa nu mai puţin 23 tone, dar mai puțin de 25 tone 148,41 346,29 148,47 346,43 148,47 346,43 
2 Masa nu mai puţin 25 tone, dar mai puțin de 26 tone 346,29 568,91 346,43 569,14 346,43 569,14 
3 Masa nu mai puţin 26 tone, dar mai puțin de 28 tone 568,91 836,04 569,14 836,38 569,14 836,38 
4 Masa nu mai puţin 28 tone, dar mai puțin de 29 tone 836,04 1009,19 836,38 1009,60 836,38 1009,60 
5 Masa nu mai puţin 29 tone, dar mai puțin de 31 tone 1009,19 1657,25 1009,60 1657,92 1009,60 1657,92 
6 Masa nu mai puţin 31 tone, dar mai puțin de 33 tone 1657,25 2300,36 1657,92 2301,29 1657,92 2301,29 
7 Masa nu mai puţin 33 tone, dar mai puțin de 36 tone 2300,36 3492,58 2301,29 3493,99 2301,29 3493,99 
8 Masa nu mai puţin 36 tone, dar mai puțin de 38 tone 2300,36 3492,58 2301,29 3493,99 2301,29 3493,99 
9 Masa nu mai puţin 38 tone 2300,36 3492,58 2301,29 3493,99 2301,29 3493,99 

III.      2+3 axe - - -    
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1 Masa nu mai puţin 36 tone, dar mai puțin de 38 tone 1830,39 2547,71 1831,13 2548,74 1831,13 2548,74 
2 Masa nu mai puţin 38 tone, dar mai puțin de 40 tone 2547,71 3462,90 2548,74 3464,30 2548,74 3464,30 
3 Masa nu mai puţin 40 tone 2547,71 3462,90 2548,74 3464,30 2548,74 3464,30 

IV.  3+2 axe - - -    
1 Masa nu mai puţin 36 tone, dar mai puțin de 38 tone 1617,67 2245,94 1618,32 2246,85 1618,32 2246,85 

 2 Masa nu mai puţin 38 tone, dar mai puțin de 40 tone 2245,94 3106,72 2246,85 3107,97 2246,85 3107,97 
3 Masa nu mai puţin 40 tone, dar mai puțin de 44 tone 3106,72 4595,76 3107,97 4597,62 3107,97 4597,62 
4 Masa nu mai puţin 44 tone 3106,72 4595,76 3107,97 4597,62 3107,97 4597,62 

V.   3+3 axe - - -    
1 Masa nu mai puţin 36 tone, dar mai puțin de 38 tone 920,14 1113,08 920,51 1113,53 920,51 1113,53 
2 Masa nu mai puţin 38 tone, dar mai puțin de 40 tone 1113,08 1662,19 1113,53 1662,86 1113,53 1662,86 
3 Masa nu mai puţin 40 tone, dar mai puțin de 44 tone 1662,19 2646,65 1662,86 2647,72 1662,86 2647,72 
4 Masa nu mai puţin 44 tone 1662,19 2646,65 1662,86 2647,72 1662,86 2647,72 

Art.470 alin.(7):                                                                     REMORCI, SEMIREMORCI SAU RULOTE                                                                                                                                                                   
     - lei/an 

Masa totală maximă autorizată Aprobat  HCL nr.294/2022 Prevăzut LG nr.227/2015 
indexat conform art.491 

Propus începând cu 2024 

 a) până la 1 tonă inclusiv    10,08 11,47 11,47 
 b) peste 1, dar  nu mai mult de 3 tone  40,30 45,86 45,86 
 c) peste  3 tone,dar nu mai mult de 5 tone  61,56 70,06 70,06 
 d) peste 5 tone 76,12 86,63 86,63 
Art. 470 alin. (8)                                                                      MIJLOACE DE TRANSPORT PE APĂ                                                                                                                                                               

                                                                                                                                   -lei/an 

 Aprobat  HCL nr.294/2022 Prevăzut prin LG nr.227/2015 
indexat conform art.491 

Propus începând cu 2024 

 1. luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal    24,62 28,02 28,02 
 2. bărci fără motor, folosite în alte scopuri 67,16 76,43 76,43 
 3. bărci cu motor 249,61 284,06 284,06 
 4. nave de sport şi agrement x 

0-1.510,911 

x 
     a) peste 2,5 metri, dar nu mai mult de 6 metri 496,98 565,56 
     b) peste 6 metri, dar nu mai mult de 12 metri 988,35 1.124,74 
     c) peste 12 metri 1.299,51 1.478,84 
 5. scutere de apă 249,61 284,06 284,06 
 6. remorchere şi împingătoare: X X X 
      a) până la 500 CP inclusiv 662,63 754,07 754,07 
      b)peste 500 şi până la 2.000 CP inclusiv 1.077,90 1.226,65 1.226,65 
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       c) peste2.000 şi până la 4.000 CP inclusiv 1.658,81 1.887,73 1.887,73 
       d) peste 4.000 CP  2.653,87 3.020,10 3.020,10 
7. vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din  aceasta  214,91 244,57 244,57 
8. ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:  x x x 
       a)  cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone inclusiv 214,91 244,57 244,57 
       b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 şi până la 3.000 
tone inclusiv 

332,44 378,32 378,32 

       c) cu capacitatea de încărcare de  peste 3.000 tone 582,03 662,35 662,35 
2.3. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR                                                                  -lei                                                                                                                      
Art. 474 alin. (1)        Taxa pentru eliberarea certificatului de   

urbanism, în mediu urban 
Aprobat  HCL nr.294/2022 Prevăzut LG nr.227/2015 

indexat conform art.491 
Propus începând cu 2024 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism x x x 
       a) până la 150 m² inclusiv 6,71 6,37 – 7,64 7,64 
        b) între 151 şi 250 m² inclusiv 7,84 7,64 – 8,92 8,92 
        c) între 251 şi 500 m² inclusiv 10,08 8,92 – 11,47 11,47 
        d) între 501 şi 750 m² inclusiv 14,56 11,47 – 16,57 16,57 
        e) între 751 şi 1.000 m² inclusiv 16,78 15,28 – 19,10 19,10 

         f) peste 1.000 m² 16,78+0,01 lei/m2 pentru fiecare 
m2 care depăşeşte 1.000 m2 

19,10+0,01 lei/m2 pentru fiecare 
m2 care depăşeşte 1.000 m2 

19,10+0,01 lei/m2 pentru fiecare 
m2 care depăşeşte 1.000 m2 

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

8,97 lei pentru fiecare m2 
afectat 

între 0 şi 19,10 lei pentru 
fiecare m2 afectat 

 10,21 lei pentru fiecare m2 
afectat 

Art. 474 alin (14) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire 
pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe 
căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea 
corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor  

8,97 lei pentru fiecare m2 de 
suprafaţă ocupată de construcţie 

între 0 şi 10,21 lei, inclusiv, 
pentru fiecare m2 de suprafaţă 

ocupată de construcţie 

10,21 lei pentru fiecare m2 de 
suprafaţă ocupată de construcţie 

Art. 474 alin (15) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor privind 
lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, 
canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi 
televiziune prin cablu  

15,68 lei  pentru fiecare racord între 0 şi 17,84 lei, inclusiv, 
pentru fiecare racord 17,84 lei  pentru fiecare racord 

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

17,90 între 0 şi 20,37 lei, inclusiv 20,37 

Art. 474 alin (16) Taxa pentru eliberarea certificatului de 
nomenclatură stradală şi adresă 10,08 între 0 şi 11,47 lei, inclusiv 11,47 
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Art. 475 alin (1)  Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de 
funcţionare 23,51 

 
între 0 şi 26,75 lei, inclusiv 

 
26,75 

Art. 486 alin (5) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe 
planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de 
consiliile locale  

36,94 între 0 şi 42,04 lei, inclusiv 42,04 

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

a) pentru eliberare atestat de producator 
b) pentru eliberare carnet de comercializare 
c) pentru viza anuala  

 
 
 

25,75 
26,87 
34,70 

 
 
 

între 0 şi 108,27 lei, inclusiv 
 

 
 
 

29,30 
30,58 
39,49 

Art. 475 alin (3) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei 
privind desfăşuarea  activităţii înregistrată în grupele CAEN 561-
Restaurante, 563- Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 
932- Alte activități recreative și distractive, potrivit CAEN 
actualizata prin Ordin337/2007: 

a) pentru structuri de vânzare cu suprafaţa până la 100 m2 , inclusiv 
b)pentru structuri de vânzare cu suprafaţa cuprinsă între 100,1 mp-
300 mp 
c)pentru structuri de vânzare cu suprafaţa cuprinsă între 300,1 mp-
500 mp 

           d)pentru structuri de vânzare cu suprafaţa de peste 500,1 m2  

 
 
 
 
 

1.661,05 
3.084,80 

 
4.627,21 

 
5.932,31 

                                                
 
 
 

între 0 şi 5.400,77 lei 
 

intre 5.400,77 lei 10.801,54 lei 

 
 
 
 
 

1.890,28 
3.510,50 

 
5.265,77 

 
6.750,97 

Taxa de vizare anuală prevăzută la art.475 alin.(3) se achită până la data de 31 martie a fiecărui an, urmând ca începând cu  data de 1 aprilie să se perceapă 
majorări de întârziere conform Legii nr.207/2015  privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. 
1.5. TAXA   PENTRU  FOLOSIREA   MIJLOACELOR   DE   RECLAMĂ   ŞI   PUBLICITATE 
 

- lei/m2 sau fracţiune de m2  
Art. 478 alin. (2)  Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi 
publicitate 

Aprobat  HCL nr.294/2022 Prevăzut LG nr.227/2015 
indexat conform art.491 

Propus începând cu 2024 

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o 
activitate economică 36,94        între 0 şi 42,04 lei, inclusiv 

 42,04 

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru 
reclamă şi publicitate 26,87 între 0 şi 30,58 lei, inclusiv 

 30,58 

1.6. TAXE   SPECIALE 
 

Art.484. Taxe speciale    Aprobat  HCL nr.294/2022 LG nr.227/2015  
indexat conform art.491 Propus începând cu 2024 
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1. Taxa de salubrizare x x x 

1.1. Taxa de salubrizare ( persoane fizice)  104,39 lei/pers/an 
 

Nu sunt  prevăzute limite prin 
Legea nr. 227/2015- privind Codul  
fiscal  

117,29 lei/pers/an 
 

1.2. Taxele suplimentare la taxa de habitat x x 

    1.2.1. pentru deţinătorii de grădini 0,56 lei/lună/100m2 0,64 lei/lună/100m2 

    1.2.2. pentru deţinătorii de animale x x 

-bovine  7,84 lei/cap animal/lună  8,92 lei/cap animal/lună 

-porcine 1,68 lei/cap animal/lună 1,91 lei/cap animal/lună 

-cabaline, măgari şi catâri 16,78 lei/cap animal/lună 19,10 lei/cap animal/lună 

-ovine, caprine 1,68 lei/cap animal/lună 1,91 lei/cap animal/lună 

2. Taxe speciale pentru finanţarea activităţii de ecarisaj: x x 

-persoane fizice 3,36 lei/an 3,82 lei/an 

-persoane juridice 67,16 lei/an 76,43 lei/an 
3. Taxe speciale pentru staţiile fixe pentru telefonia mobilă 6.646,42 lei/staţie fixă/an 7.563,63 lei/staţie fixă/an 
4. Taxe pentru eliberarea la urgenţă a certificatelor de atestare 
fiscală şi a fişelor de înmatriculare a mijloacelor de transport x x 

-persoane fizice - - 

-persoane juridice 67,16 lei 76,43 lei 
5. Taxe speciale pentru eliberarea în regim de urgenţă a unor 
certificate sau autorizaţii din domeniul urbanismului: 
 

x x 

- eliberarea certificatului de urbanism de informare (5 zile 
lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete)  67,16 lei 76,43 lei 
-eliberarea certificatului de urbanism în scopul 
construirii/demolării (10 zile lucrătoare de la data depunerii 
documentaţiei complete) 

133,20 lei 151,58 lei 

- eliberarea autorizaţiei de construire/ desfiinţare ,  pentru 
investiţii de până la 1.000.000 lei inclusiv (10 zile lucrătoare 
de la data depunerii documentaţiei complete) 

664,87 lei + 10% din cuantumul 
taxei de autorizare 

756,62 lei + 10% din cuantumul 
taxei de autorizare 
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- eliberarea autorizaţiei de construire/ desfiinţare ,  pentru 
investiţii peste 1.000.000 lei (10 zile lucrătoare de la data 
depunerii documentaţiei complete) 

664,87 lei + 5% din cuantumul 
taxei de autorizare 

756,62 lei + 5% din cuantumul 
taxei de autorizare 

- eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă (5 
zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete) 

20,16 lei - persoane fizice 
67,16 lei - persoane juridice 

22,94 lei - persoane fizice 
76,43 lei - persoane juridice 

 
1.7.  ALTE   TAXE   LOCALE 
 
 
Art. 486 alin (1) Taxa  zilnică  pentru utilizarea temporară a 
locurilor publice: 

Aprobat  HCL nr.294/2022 LG 227/2015  
indexat conform art.491 Propus începând cu 2024 

1.1. parcarea ocazională a vehiculelor - 

Nu sunt  prevăzute limite prin 
Legea nr. 227/2015- privind Codul  

fiscal .   

- 
1.2. parcarea curentă a vehiculelor - - 
1.3. expunere mărfuri sau produse 3,36 lei/ m2/zi 3,82 lei/ m2/zi 
1.4. desfacere de produse care fac obiectul comerţului şi alte 

activităţi: 
x x 

a) ziare, reviste, cărţi, publicaţii 2,24 lei/ m2/zi 2,55 lei/ m2/zi 
b) comerţ produse nealimentare, alimentare, alimentaţie publică, 

prestări servicii, strângere de semnături, diverse 3,36 lei/ m2/zi 3,82 lei/ m2/zi 

c) parcuri distractive, circuri 2,24 lei/ m2/zi 2,55 lei/ m2/zi 
d) expoziţii, expunere produse promoţionale în scop publicitar, 

distribuire de materiale publicitare: pliante, cataloage, flyere, 
produse promoționale 

16,78 lei/ m2/zi 19,10 lei/ m2/zi 

e) plăcuţe publicitare sau alte mijloace folosite pentru afişaj 
publicitar 2,24 lei/ m2/zi 2,55 lei/ m2/zi 

   f) depozitare obiecte de mobilier urban folosit de comercianţii 
care realizează activităţile prevăzute la lit.a) şi b), care deţin 
licenţe de ocupare de lungă durată a domeniului public, pentru 
perioada în care aceştia  îşi suspendă activitatea, dar nu mai 
mult de 6 luni pe an. 

1,12 lei/mp/zi 1,28 lei/mp/zi 

1.5. construcţii provizorii,autorizate conform legii 
 

- - 

1.6. pentru realizarea de lucrări edilitare care necesită desfacerea 
carosabilului, trotuarelor sau spaţiului verde, după caz, avizate 
conform HCL nr.489/2013, inclusiv aprobarea prelungirii 
acestora: 

1,35 lei/ m2 /zi  1,54 lei/ m2 /zi 
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Procedura de calcul şi de plată pentru taxele prevăzute la subpct. 1.6.: 
Sumele datorate pentru utilizarea locurilor publice pentru realizarea lucrărilor edilitare avizate conform HCL nr 489/2013, se calculează prin grija 
compartimentului de specialitate din cadrul Directia Dezvoltare Infrastructură Și Lucrări Publice, pe baza taxelor  prevăzute la subpct. 1.6., în funcţie de  
suprafaţa de teren ocupată  şi de numărul de zile pentru care este afectat domeniul public.  
Taxele se fac venit la bugetul local şi se achită anticipat eliberării/prelungirii avizului. Începând cu 01.01.2010, avizul pentru executarea de lucrări edilitare se 
va completa cu pct.17 care va conţine informaţii cu privire la achitarea taxelor calculate potrivit prezentei proceduri. 

Art. 486  alin (2) Taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor  destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală şi taxe pentru 
activităţile cu impact asupra mediului înconjurător:                

1. Taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor  
destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică 
locală 

Aprobat  HCL nr.294/2022-
lei/an 

LG 227/2015  
indexat conform art.491 

Propus începând cu 2024 
-lei/an 

1.1. autoexcavator (excavator pe autoşasiu) 15,68 

Nu sunt  prevăzute limite prin 
Legea nr. 227/2015 privind 
Codul  fiscal  

17,84 
1.2. autogreder 11,19 12,73 
1.3. autoscreper 11,19 12,73 
1.4. autostivuitor 11,19 12,73 
1.5. compactor autopropulsat 15,68 17,84 
1.6. electrocar cu echipamente: sudură, grup electrogen, 
pompă, etc 

15,68 17,84 

1.7. excavator pe pneuri 15,68 17,84 
1.8. încărcător cu o cupă pe pneuri 15,68 17,84 
1.9. macara cu greifer 15,68 17,84 
1.10. macara mobilă pe pneuri 15,68 17,84 
1.11. macara turn autopropulsată 29,10 33,12 
1.12. maşină autopropulsată pentru decopertarea 
îmbrăcămintei asfaltice la    drumuri 29,10 33,12 

1.13. maşină autopropulsată pentru finisarea drumurilor 15,68 17,84 
1.14. maşină autipropulsată pentru forat 15,68 17,84 
1.15. maşină autopropulsată pentru turnat asfalt 29,10 33,12 
1.16. tractor pe pneuri 11,19 12,73 
1.17. vehicul pentru marcarea drumurilor 11,19 12,73 
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Contribuabilii care deţin în proprietate, la data de  1 ianuarie, echipamente sau utilaje de natura  celor prezentate mai sus sunt obligaţi să depună declaraţie de impunere  
până la data de 31 ianuarie a anului fiscal respectiv. Taxele datorate  pentru întregul an  se achită până la data de 31 martie a anului de referinţă.  
Pentru echipamentele sau utilajele dobândite/transferate în timpul anului declaraţia se depune în termen de cel mult 30 de zile de la data dobândirii/transferului. Taxa se 
datorează/ se dă la scădere cu data de 1 ianuarie a anului următor. Nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiei de stabilire a taxei se sancţionează potrivit art. 493 
din LG 227/2015 privind Codul fiscal.  
2. Taxe locale pentru activităţile cu impact asupra mediului 
înconjurător:          

Aprobat  HCL nr.294/2022-
lei/activitate/an 

LG 227/2015  
indexat conform art.491 

Propus începând cu 2024-
lei/activitate/an 

  2.1. taxe pentru societăţile comerciale care desfăşoară una din următoarele activităţi economice 
- cod CAEN conf. Ordin INSE 601/2002 : 0501, 0502, 1421, 1422, 1511, 1512, 1513, 1520, 1533, 1542, 1551, 1552, 1561, 1571, 1581, 1582, 1584, 1585, 1587, 1591, 
1593, 1596, 1721, 1725, 1740, 1751, 1752, 1760, 1772, 1821, 1930, 2010,2030, 2040, 2221, 2222, 2225, 2522, 2523, 2524, 2640, 2661, 2662, 2666, 2670, 2682, 2732, 
2733, 2734, 2811, 2812, 2821, 2822, 2830, 2852, 2862, 2863, 2871, 2873, 2874, 2875, 2922, 2923, 3120, 3420, 3430, 3520, 3530, 3612, 3613, 3614, 3615, 3621, 4012, 
4030, 4100, 4524, 5050, 5157, 5211, 5523, 5530, 6010, 6024, 6030, 6120, 8511, 9001, 9002, 9253; 
     sau 
-cod CAEN actualizat conf Ordin INS 337/2007: 0311, 0312, 0321, 0322, 0812, 0990, 1011, 1012, 1013, 1020, 1039, 1041, 1051, 1052, 1061, 1071, 1072, 1073, 1082, 
1084, 1085, 1089, 1091, 1101, 1102, 1105, 1320, 1391, 1392, 1393, 1394, 1412, 1439, 1520, 1610, 1622, 1623, 1624, 1629, 1723, 1811, 1812, 1813, 2222, 2223, 2229, 
2332, 2361, 2362, 2369, 2370, 2399, 2432, 2433, 2434, 2511, 2512, 2521, 2529, 2530, 2562, 2571, 2572, 2573, 2591, 2593, 2594, 2599, 2611, 2732, 2733, 2790, 2811, 
2822, 2823, 2825, 2841, 2849, 2892, 2899, 2920, 2932, 3020, 3030, 3101, 3102, 3103, 3109, 3211, 3250, 3299, 3311, 3312, 3314, 3316, 3317, 3319, 3320, 3512, 3530, 
3600, 3700, 3811, 3812, 3821, 3822, 4221, 4291, 4329, 4332, 4391, 4677, 4711, 4730, 4910, 4920, 4941, 4942, 4950, 5030, 5040, 5221, 5222, 5520, 5590, 5610,  8610,  
9104, 9524. 
- întreprinderi mici (până la 50 angajaţi)  385,04 Nu sunt  prevăzute limite prin 

Legea nr. 227/2015- privind 
Codul  fiscal  

438,18 
- întreprinderi mijlocii (între 51÷250 angajaţi)  963,73 1.096,73 
- întreprinderi mari (peste 251 angajaţi)  1.348,76 1.534,89 
2.2. taxe pentru societăţile comerciale care desfăşoară una din următoarele activităţi economice 
- cod CAEN conf. INS 601: 2020, 2310, 2411, 2512, 2651, 2652, 2663, 2664, 2722, 2731, 2745, 2751, 2752, 2753, 2754, 2851, 3511, 3512, 3710, 3720, 4011, 5020, 5151, 
6312, 9003, 
     sau  
- cod CAEN actualizat conf Ordin INS 337/2007: 1621, 1910, 2011, 2211, 2351, 2352, 2363, 2364, 2420, 2431, 2445, 2451, 2452, 2453, 2454, 2561, 3011, 3012, 3315,  
3511 , 3832, 3900, 4520,  4671, 5210,  8129. 
- întreprinderi mici (până la 50 angajaţi)  963,73 Nu sunt  prevăzute limite prin 

Legea nr. 227/2015- privind 
codul  fiscal .   

1.096,73 
- întreprinderi mijlocii (între 51÷250 angajaţi)  2.885,57 3.283,78 
- întreprinderi mari (peste 251 angajaţi)  5.782,32 6.580,28 
2.3. pentru activitatea de metalurgie, siderurgie practicată de 
întreprinderile foarte mari  

2,81 lei/tona oțel produs în anul 
2022 

3,20 lei/tona oțel produs în anul 
2023 
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Art. 486  alin (4) Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe 
cale administrativă 

Aprobat  HCL nr.294/2022 
                                        -lei 

LG 227/2015  
indexat conform art.491 

Propus începând cu 2024                                   
                                        -lei 

Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă 593,23 675,10 675,10 
1.8.  SANCŢIUNI 
Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice 

 
Aprobat  HCL nr.294/2022 Prevăzut LG nr.227/2015 

Indexat conform art.491 
Propus începând cu 2024 

Art.493 alin.(3)  
Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se 
sancţionează cu amendă de la 82,84 lei la 
331,32 lei, iar cele de la lit.b) cu amendă de la 
331,32 lei la 824,93 lei. 

Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se 
sancţionează cu amendă de la 94,27 lei la 
377,04 lei, iar cele de la lit.b) cu amendă de la 
377,04 lei la 938,77 lei. 

Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se 
sancţionează cu amendă de la 94,27 lei la 
377,04 lei, iar cele de la lit.b) cu amendă de la 
377,04 lei la 938,77 lei. 

Art.493 alin.(4) 
 

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, 
înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, 
după caz, a abonamentelor şi a biletelor de 
intrare la spectacole constituie contravenţie şi 
se sancţionează cu amendă de la 385,04 de lei 
la 1.872,60 lei. 

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, 
înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, 
după caz, a abonamentelor şi a biletelor de 
intrare la spectacole constituie contravenţie şi 
se sancţionează cu amendă de la 438,18 de lei 
la 2131,02 lei. 

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, 
înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, 
după caz, a abonamentelor şi a biletelor de 
intrare la spectacole constituie contravenţie şi 
se sancţionează cu amendă de la 438,18 de lei 
la 2131,02 lei. 

Art.493 alin.(41) 

Necomunicarea informațiilor și a documentelor 
de natura celor prevăzute la art.494 alin.(12) în 
termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data 
primirii solicitării constituie contravenție și se 
sancționează cu amendă de la 593,23 la 
2.967,28 lei. 

Necomunicarea informațiilor și a documentelor 
de natura celor prevăzute la art.494 alin.(12) în 
termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data 
primirii solicitării constituie contravenție și se 
sancționează cu amendă de la 675,10 la 
3.376,77 lei. 

Necomunicarea informațiilor și a documentelor 
de natura celor prevăzute la art.494 alin.(12) în 
termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data 
primirii solicitării constituie contravenție și se 
sancționează cu amendă de la 675,10 la 
3.376,77 lei. 

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice 

Art.493 alin.(5)   

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

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

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

-contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se 
sancţionează cu amendă de la 332,44 lei la 
1.324,14 lei, iar cele de la lit.b) cu amendă de 
la 1.324,14 lei la 3.303,06 lei. 

-contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se 
sancţionează cu amendă de la 378,32 lei la 
1.506,87 lei, iar cele de la lit.b) cu amendă de 
la 1.506,87 lei la 3.758,88 lei. 

-contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se 
sancţionează cu amendă de la 378,32 lei la 
1.506,87 lei, iar cele de la lit.b) cu amendă de 
la 1.506,87 lei la 3.758,88 lei. 
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Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, 
înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, 
după caz, a abonamentelor şi a biletelor de 
intrare la spectacole constituie contravenţie şi 
se sancţionează cu amendă de la 1.542,41 lei la  
7.489,26 lei. 

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, 
înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, 
după caz, a abonamentelor şi a biletelor de 
intrare la spectacole constituie contravenţie şi 
se sancţionează cu amendă de la 1.755,26 lei la  
8.522,78 lei. 

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, 
înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, 
după caz, a abonamentelor şi a biletelor de 
intrare la spectacole constituie contravenţie şi 
se sancţionează cu amendă de la 1.755,26 lei la  
8.522,78 lei. 

Art.493 alin.(41) 

Necomunicarea informațiilor și a documentelor 
de natura celor prevăzute la art.494 alin.(12) în 
termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data 
primirii solicitării constituie contravenție și se 
sancționează cu amendă de la 593,23 lei la 
2.967,28 lei. 

Necomunicarea informațiilor și a documentelor 
de natura celor prevăzute la art.494 alin.(12) în 
termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data 
primirii solicitării constituie contravenție și se 
sancționează cu amendă de la 675,10 lei la 
3.376,77 lei. 

Necomunicarea informațiilor și a documentelor 
de natura celor prevăzute la art.494 alin.(12) în 
termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data 
primirii solicitării constituie contravenție și se 
sancționează cu amendă de la 675,10 lei la 
3.376,77 lei. 

      2. ALTE TAXE  CARE SE ÎNCASEAZĂ LA BUGETUL MUNICIPIULUI GALAŢI: 
 

DENUMIRE TAXĂ HCL Practicat 2023 Propus începând cu 2024 
2.1. Taxa pentru eliberarea “Permisului de liberă trecere”, pentru autovehicule cu 
masa totală maximă autorizată: 

294/2022 
245/2015 

x x 

a) între 3,5 tone şi 10 tone inclusiv, precum şi pentru accesul pe Faleza 
Inferioară a Dunării : 

x x 

             -până la o lună         42,54 lei/zi 48,41 lei/zi 
             - pentru 1lună 256,33 lei 291,70 lei 
             -pentru 3 luni 613,38 lei 698,03 lei 
             -pentru  6 luni 973,79 lei 1.108,17 lei 
             -pentru 1 an calendaristic 1.542,41 lei 1.755,26 lei 
 b)  peste  10 tone, dar nu mai mult de 20 de  tone x x 
             -până la o lună         66,04 lei 75,15 lei 
             - pentru 1lună 402,95 lei 458,56 lei 
             -pentru 3 luni 964,84 lei 1.097,99 lei 
             -pentru  6 luni 1.542,41 lei 1.755,26 lei 
             -pentru 1 an calendaristic 2.502,77 lei 2.848,15 lei 
  c)  peste 20 de tone x x 
        -până la o lună         134,32 lei 152,86 lei 
        -pentru 1lună 803,67 lei 914,58 lei 
        -pentru 3 luni 1.929,69 lei 2.195,99 lei 
        -pentru  6 luni 3.085,93 lei 3.511,79 lei 
        -pentru 1 an calendaristic 5.005,52 lei 5.696,28 lei 
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2.2. Taxa pentru depozitarea şi compactarea deşeurilor provenite din demolări şi 
excavări  

237/1999;248/1999 
294/2022 

7,84 lei/mc 8,92 lei/mc 

2.4. Taxa pentru eliberarea unor copii după documente aflate în arhiva 
Consiliului Local Galaţi  

386/2001 
294/2022 

6,72 lei document cu o filă 7,65 lei document cu o filă 

2.5. Taxa de oficiere a căsătoriei: 446/2015 
294/2022 

 
 

x x 
- taxa de oficiere a căsătoriei în zilele nelucrătoare, cu acces pentru filmare și 
fotografiere 

115,29 lei 131,20 lei 

      - taxa de oficiere a căsătoriei în afara sediului destinat acestui scop 912,24 lei 1.038,13 lei 
2.6. Taxa pentru serviciile de copiere, multiplicare şi securizare : 624/2003; 

158/2004; 
294/2022 

 

x x 
a) multiplicat,copiat acte:  x x 

-format A4 0,28 lei 0,32 lei 
-format A5 0,23 lei 0,26 lei 

-format A3 0,56 lei 0,64 lei 
b) securizat acte:  x x 

-format A4 5,60 lei 6,37 lei 
-format A5 2,81 lei 3,20 lei 

2.7. Taxa de înregistrare şi eliberare a certificatului de înregistrare 
pentru vehiculele care nu se supun înmatriculării  

12/28.01.2016 
294/2022 

 

x x 

a) Taxă de înregistrare 24,62 lei 28,02 lei 
b) Taxă eliberare certificat de înregistrare 5,60 lei 6,37 lei 

2.8. Taxa pentru servicii de asistenţă şi reprezentare în vederea înregistrării în 
registrul comerţului şi autorizării funcţionării persoanelor fizice autorizate, 
întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale 

115/2008; 
294/2022 

 

17,91 lei 20,38 lei 

2.9.  Taxe pentru eliberarea/modificarea acordului privind exercitarea activităţii 
de comercializare în zone publice în structuri de vânzare cu sediul fix sau 
ambulant, permanent sau, după caz, sezonier 

433/2015 
294/2022 

 

x x 

a) eliberarea/viza anuală a acordului privind exercitarea activităţii de 
comercializare în zone publice 

x x 

     - pentru exerciţiu comercial cu structură de vânzare de până la 10 mp, 
inclusiv 

11,19 lei 12,73 lei 

             - pentru exerciţiu comercial cu structură de vânzare între 10,1- 400  mp  122,01 lei 138,85 lei 
    - pentru exerciţiu comercial cu structură de vânzare între 400,1-700  mp 244,01 lei 277,68 lei 

            - pentru exerciţiu comercial cu structură de vânzare între 700,1-1.000  mp 364,90 lei 415,26 lei 
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              - pentru exerciţiu comercial cu structură de vânzare de peste 1.000,1 mp 

453,32 lei, iar pentru ce 
depăşeşte această suprafaţă se 
adaugă câte 45,90 lei pentru 
fiecare 100 mp sau fracţiune 

de 100mp 

515,88 lei, iar pentru ce 
depăşeşte această suprafaţă se 
adaugă câte 52,23 lei pentru 
fiecare 100 mp sau fracţiune 

de 100mp 
b) modificarea acordului privind exercitarea activităţii de comercializare în 
zone publice 

x x 

              - pentru exerciţiu comercial cu structură de vânzare de până la 10 mp 8,97 lei 10,21 lei 
              - pentru exerciţiu comercial cu structură de vânzare de peste 10 mp 97,39 lei 110,83 lei 
        c) eliberarea unui duplicat în locul celui pierdut sau degradat 11,19 lei 12,73 lei 
2.10. Tarife pentru eliberarea documentelor de transport persoane, marfă servicii, 
ambulanţă, salubrizare şi funerare 

191/2008; 
328/2008; 
294/2022 

 

x x 

   1. Transport persoane prin curse regulate: x x 
         a) eliberare licenţă de traseu însoţită de caietul de sarcini, efectuare de  

modificări la solicitarea transportatorului / operatorului autorizat 
 213,78 lei/exemplar 243,28 lei/exemplar 

          b) eliberare  autorizaţie de transport 213,78 lei/exemplar 243,28 lei/exemplar 
          c) eliberare copie conformă autorizaţie de transport însoţită de caietul de 

sarcini 
72,75 lei/ vehicul 82,79 lei/ vehicul 

   2. Transport public local de persoane prin curse regulate speciale (convenţii) 
pe bază de contract de prestări servicii 

x x 

         a) eliberare licenţă de traseu însoţită de caietul de sarcini sau pentru 
efectuarea de  modificări la solicitarea transportatorului / operatorului 
autorizat 

213,78 lei/exemplar 243,28 lei/exemplar 

          b) eliberare  autorizaţie de transport 213,78 lei/exemplar 243,28 lei/exemplar 
          c) eliberare copie conformă autorizaţie de transport însoţită de caietul de 

sarcini 
72,75 lei/ vehicul 82,79 lei/ vehicul 

   3. Transport public local de persoane prin curse regulate speciale – în cont 
propriu 

x x 

         a) eliberare licenţă de traseu însoţită de caietul de sarcini sau pentru 
efectuarea de  modificări la solicitarea transportatorului / operatorului 
autorizat 

213,78 lei/exemplar 243,28 lei/exemplar 

          b) eliberare  autorizaţie de transport 213,78 lei/exemplar 243,28 lei/exemplar 
          c) eliberare copie conformă autorizaţie de transport însoţită de caietul de 

sarcini 
72,75 lei/ vehicul 82,79 lei/ vehicul 

   4. Transport marfă până la 3,5 tone x x 

          a) eliberare  autorizaţie de transport şi caiet de sarcini   213,78 lei/transportator 
autorizat 

243,28  lei/transportator 
autorizat 
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          b) eliberare copie conformă autorizaţie de transport însoţită de caietul de 
sarcini 

72,75 lei/exemplar 82,79 lei/exemplar 

   5. Transport de mărfuri cu tractoare cu remorci x x 

          a) eliberare  autorizaţie de transport şi caiet de sarcini  213,78 lei/transportator 
autorizat 

243,28 lei/transportator 
autorizat 

          b) eliberare copie conformă autorizaţie de transport însoţită de caietul de 
sarcini 

72,75 lei/exemplar 82,79 lei/exemplar 

   6. Transport public local efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor 
funerare 

  

          a) eliberare  autorizaţie de transport şi caiet de sarcini  213,78 lei/transportator 
autorizat 

243,28 lei/transportator 
autorizat 

          b) eliberare copie conformă autorizaţie de transport însoţită de caietul de 
sarcini 

72,75 lei/exemplar 82,79 lei/exemplar 

   7. Transport public efectuat cu tramvaie şi troleibuze, transport cu vehicule în 
cadrul activităţii de salubrizare şi ambulanţă 

x x 

          -eliberare autorizaţie de transport şi caiet de sarcini contravaloarea imprimatelor şi 
formularelor 

contravaloarea imprimatelor şi 
formularelor 

2.11. Taxe pentru autorizarea executării serviciului de transport în regim de taxi, 
în regim de închiriere sau pentru serviciul de închiriere autoturisme 

 
251/2017 
347/2018 
294/2022 

 

x x 

     a) eliberarea autorizaţiei de transport persoane/ bunuri în regim taxi sau în 
regim de închiriere, eliberarea autorizaţiei taxi, eliberarea autorizaţiei 
pentru dispecerat 

87,32 lei 99,37 lei 

     b)  viza autorizaţiei de transport pentru o perioadă de 1 an 171,26 lei 194,89 lei 
     c)  viza anuală a autorizaţiei taxi sau a copiei conforme 714,12 lei 812,67 lei 
     d) viza anuală a autorizaţiei pentru dispecerat 714,12 lei 812,67 lei 
     e) eliberarea unei noi autorizaţii ocazionate de perderea sau distrugerea 

autorizaţiei, precum şi pentru înlocuirea autoturismului  
87,32 lei 99,37 lei 

2.12. Taxe pentru eliberarea unor acorduri sau avize 406 /2010;  
22/2012; 
294/2022 

 

x x 
     a) eliberarea acordurilor prevăzute de HCL nr. 258/2010 20,16 lei/acord 22,94 lei/acord 
     b) eliberarea avizului prealabil de oportunitate: 199,24 lei 226,74 lei 
     c) eliberarea avizului tehnic CTATU: 

-pentru PUD 
-pentru PUZ 

 
26,87 lei 

                  62,68 lei 

 
30,58 lei 

                  71,33 lei 

2.13. Taxa pentru emiterea acordului pentru publicitate temporară 290/2014 
294/2022 20,16 lei/acord 22,94 lei/acord 

2.14. Taxa pentru eliberarea Avizului de lucrari edilitare 489/2013 
294/2022 53,74 lei 61,16 lei 
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2.15. taxa pentru ocuparea unui spatiu pentru desfășurarea actului artistic 
stradal   341/2022 1,19 lei/mp/zi 1,19 lei/mp/zi 

 
Rotunjirea se  face  conform  Titlului  IX pct.11 lit.n)  din  H.G. nr. 1/2016     pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul  fiscal 
. 
“11.n) rotunjire - operaţiune de stabilire a sumelor datorate bugetelor locale la nivel de leu, fără subdiviziuni, prin reducere când fracţiunile în bani sunt mai mici de 50 de 
bani şi prin majorare când fracţiunile în bani sunt de 50 de bani sau mai mari. 
    Reguli de rotunjire: 
    (i) rotunjirea se aplică la fiecare tip creanţă, respectiv creanţă principală sau creanţă accesorie; 
    (ii) nu se aplică rotunjiri pentru calculele intermediare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale; 
    (iii) pentru calculele intermediare se utilizează primele două zecimale; 
    (iv) în cazul majorării impozitelor sau taxelor rotunjirea se aplică după majorarea acestora stabilită conform art. 489 din Codul fiscal; 
    (v) în cazul bonificaţiei prevăzute la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) şi art. 472 alin. (2) din Codul fiscal se aplică regulile de la pct. (i)-(iv), cu excepţia cazului în care 
prin rotunjire rezultă o valoare a bonificaţiei mai mare de 10% din impozit, caz în care rotunjirea bonificaţiei se face prin diminuare.” 
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