
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

HOTĂRÂREA NR. 77 
Din 27.12.2022

Privind adoptarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2023

Consiliul local al comunei Băiuţ întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.12.2022;
Ţinând seama de necesităţile de creştere ale veniturilor proprii ale bugetului local pentru 

anul 2023 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi de 
condiţiile locale specifice zonei;

Având în vedere expunerea de motive prezentată de d-na primar Maciuc Viorica, 
proiectul de hotărâre avizat favorabil de comisia de specialitate ca şi raportul compartimentului 
impozite şi taxe din primărie;

Având în vedere prevederile art. 27 şi 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale;

în conformitate cu prevederile Titlului IX si X din Legea nr.227/2015 privind Codul 
fiscal cu modificările si completările ulterioare . Hotararea 1/2016 privind Normele metodologice 
de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal , Legea 241/2020 pentru modificarea alin (1) 
al art 459 din Codul fiscal. Legea 230/2020 pentru modificarea legii 227/2015 privind Codul fiscal;

In conformitate cu art .15 din OUG 181/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare, pentru 
modificarea si completarea unor acte normative, precum si prorogarea unor termene

In conformitate cu O.U.G.nr. 79/2017 privind majorarea impozitului asupra 
autovehiculelor de transport de marfa cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone:

Făcând aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică;

în temeiul art. 36 alin. (4) lit. c şi 46 alin. (2) lit. „ c ” din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
ModificărileaduseprinLegea nr. 209/2017 (scutiri);
în conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. c, art. 139 alin. 3, lit c, art. 196, 

alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019. privind Codul administrativ .

HOTĂRĂŞTE

Art. 1
Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2023. după cum urinează:

Nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale 
pentru anul 2023, constituind anexa nr. 1;

Impozitul pe clădiri datorat de persoanele fizice: se majoreaza cu rata inflaţiei
5.10%



a) -in cazul persoanelor fizice impozitul pe clădirile rezidenţiale si clădirile anexa se 
calculează prin aplicarea cotei asupra valorii impozabile a clădirii. Astfel cota prevăzută la art 
457 alin(l) al Codului Fiscal se stabileşte la 0.13%

b) - cota de 0.2% in cazul clădirilor nerezidenţiale, (cf raport de evaluare)
c) - cota de 0.47 % in cazul clădirilor nerezidenţiale utilizate pentru activitati din 

domeniul agricol
d) - cota de 2.3 % in cazul clădirilor nerezidenţiale dobândite înainte de 01.01.2018 si 

care după aceasta data nu au fost reevaluate.

Impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice: se majoreaza cu rata inflaţiei
5.10%

în cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote 
de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii. Astfel cota prevăzută la art. 460 alin. (1) al 
Codului Fiscal se stabileşte la 0,14%;
Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, 
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote 1,53% inclusiv, asupra valorii 
impozabile a clădirii, conform art 460, alin (2).

Cota 0,47% aplicată la valoarea impozabilă a clădirii, in cazul clădirilor nerezidentiale 
utilizate pentru activitati din domeniul agricol, conform art 460 alin (3) al Codului Fiscal.

Cota 5,80 % in cazul clădirilor unde proprietarul nu a actualizat valoarea impozabila a 
clădirii in ultimii 3 ani de referinţa, conform art 460. alin(8) al Codului Fiscal.
c) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a 
clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor 
aflate în vigoare la data evaluării.
d) în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 

ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5.8%.

Impozitul pe teren si taxa pe teren: se majoreaza cu rata inflaţiei 5,10%

In ceea ce priveşte impozitul/taxa pe teren, pentru terenurile situate în intravilanul 
localităţilor încadrate la categoria de folosinţă “terenuri cu construcţii”, suma prevăzută in tabel 
conform art 465 alin (2) .valorile sunt prevăzute în anexa 1 la hotarare.
Pentru cele situate în intravilan şi încadrate la alte categorii de folosinţă decât cea de terenuri cu 
construcţii precum şi pentru terenurile situate în extravilanul comunei Baiut, valorile sunt 
prevăzute în anexa 1 la hotarare.

Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate se calculează la valorile anului 2022
Art. 2
Bonificaţii, reduceri scutiri si facilitaţi comune:

a) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către 
persoanele fizice si persoanele juridice până la data de 31 martie a anului respectiv, se Stabileşte 
o bonificaţie de 10%. (art. 462 din CODUL FISCAL alin. (2));

b) Pentru plata cu anticipaţie a impozituluipe teren, datorat pentru întregul an de către 
persoanele fizice si persoanele juridice până la data de 31 martie a anului respectiv, se stabileşte 
o bonificaţie de 10%. (art. 467 din CODUL FISCAL alin. (2));



c) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijloacele de transport, datorat pe întregul 
an de către persoanele fizice si persoanele juridice până la data de 3 1 martie a anului respectiv, 
se stabileşte o bonificaţie de 10%. (art. 472 din CODUL FISCAL alin. (2);

d) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau 
arheologice, muzee ori case memoriale;

e) clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop 
lucrativ;

f) clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 
ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul;

g) clădirea folosită ca domiciliu, si terenul aflat în proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor ale căror venituri lunare constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor 
social;

hjimpozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru 
eliberarea certificatelor, avizelor si autorizaţiilor nu se aplică pentru:

ijpersoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor 
drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 
martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi

- veteranii de război (art. 456din CODUL FISCAL litera (r));
- văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit ( art. 456 

lit.r din CODUL FISCAL)
j) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru 

eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, precum şi alte taxe locale precizate la art. 486 nu 
se aplică:

k) oricărei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice;

l) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii 
neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

m) terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile iară scop 
lucrativ;

n) terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile fără 
scop lucrativ;

o) in cazul mijloacelor de transport hibrideimpozitul se reduce 100%;
p) taxele de apă şi salubritate nu se aplică persoanelor care părăsesc localitatea pe o durată 

mai mare de 4 luni. De asemenea, în cazul familiilor cu mai mult de 5 membrii taxa de apă şi 
salubritate se plăteşte pentru maxim 5 membrii de familie.

r) impozitul pe clădiri aflate in proprietatea persoanelor fizice si juridice care sunt utilizate 
pentru prestarea de servicii turistice pe o durata de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate 
in cursul unui an la calendaristic, se reduce cu 50% (art 456, alin (4))

s) impozitul pe terenurile aflate in proprietatea persoanelor fizice si juridice care sunt 
utilizate pentru prestarea de servicii turistice pe o durata de cel mult 180 de zile consecutive sau 
cumulate in cursul unui an la calendaristic, se reduce cu 50% (art 464, alin (4))

Art. 3
Anularea creanţelor fiscale
a)In situaţiile în care cheltuielile de executare, exclusiv cele privind comunicarea prin 

poştă, sunt mai mari decât creanţele fiscale supuse executării silite, conducătorul organului de



executare poate aproba anularea debitelor respective. Cheltuielile generate de comunicarea 
somaţiei prin poştă sunt suportate de organul fiscal (art. 266 din Legea 207/2015 )

b) in conformitate cu prevederile art. 266 din din Legea 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, creanţele fiscale restante aflate în debit la data de 31 decembrie a anului, mai 
mici de 10 lei, să se anuleze. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de 
debitori.

Art. 4
Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% 

pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan.
Art. 5
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 2023 se 
menţine delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Băiuţ nr. 
43/2002.

Art. 6
Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite şi taxe locale, inclusiv hotărârile 

Consiliului Local al comunei Băiuţ, prin care s-au instituit/stabilit impozite şi taxe locale pe o 
perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 4.

Art. 7
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 8
Prezenta hotărâre revocă Hotărârea Consiliului Local al comunei Băiuţ nr. 70/23.11.2021 

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022.
Art. 9

Prezenta hotărâre se comunică:
Primarului comunei Băiuţ 
Prefectului judeţului Maramureş

- Compartimentului impozite şi taxe din cadrul Primăriei 
Cetăţenilor prin afişare 
Dosar

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL 

POP ANDREI C O Z M P O P  AURELIAN VICTOR

Cvorum: '' voturi pentru. ~ voturi împotrivă
şi ~~ abţineri din consilieri prezenţi în total 11 consilieri



Anexai

TABLOUL IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE APLICABILE
ÎN ANUL 2023

1. IMPOZITUL PE CLĂDIRI -  PERSOANE FIZICE

(l)Pentru clădirile rezidenţiale si clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, 
impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0.14%, asupra valorii impozabile a 
clădirii. Cota impozitului pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. La nivelul 
municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
H (2)Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei
construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă 
corespunzătoare, exprimată în lei/m2, din tabelul următor:

CAPITOLUL II: Impozitul şi taxa pe clădiri
VALORILE IMPOZABILE pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul

persoanelor fizice
Art. 457 alin. (2) pentru anul 2023
Tipul clădirii

1

Valoarea impozabilă 
- lei/m“ -

Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice şi 

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

1.000 600

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

300 200

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

200 175

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

125 75

E. în cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi 75% din suma 75% din suma



* - - - 
adresă încăperi amplasate la subsol, demisol 
şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în 
oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. 
A-D

care s-ar aplica clădirii care s-ar aplica clădirii

F. în cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi 
adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol 
şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât 
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

Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, 
atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a 
clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4.

0(4)Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este 
amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform alin. (2)-(5) cu coeficientul de 
corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:

Zona în 
cadrul 

localităţii
Rangul localităţii

___ . _________
IV V

A 1,10 1,05
B 1,05 1,00

Pentru clădirile nerezidentiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se 
calculează prin aplicarea unei cote de 0.23% asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani 
anteriori anului de referinţă;
b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani 
anteriori anului de referinţă;
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul 
clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.
d) In cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul 
se calculează prin aplicarea cotei de 2.3% asupra valorii impozabile determinate conform art. 
457.



e)Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru 
activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 
0,46% asupra valorii impozabile a clădirii.
în cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se 
calculează prin însumarea:
a) impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 457;
b) impozitului determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, indicată prin declaraţie 
pe propria răspundere, şi cu condiţia ca cheltuielile cu utilităţile să nu fie înregistrate în sarcina 
persoanei care desfăşoară activitatea economică, prin aplicarea cotei stabilite conform art. 458 
asupra valorii impozabile stabilite conform art. 457, fără a fi necesară stabilirea valorii prin 
depunerea documentelor prevăzute la art. 458 alin. (1)."

B(3)Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi 
evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli:
a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară 
nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457;
b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară 
activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care 
desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor art. 
458.
Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (l)-(7), se reduce 
în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:
a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului 
fiscal de referinţă;
b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la 
data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la 
data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă ( cf art 457, alin 8, pct a, b, c.)

2. IMPOZITUL PE CLĂDIRI -  PERSOANE JURIDICE
(1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, 
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0.14% asupra valorii 
impozabile a clădirii.
(2) Pentru clădirile nerezidentiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, 
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1.53% asupra valorii 
impozabile a clădirii.

(3)în cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se 
determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial 
conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform 
alin. (2) sau (3).
4)Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a 
clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor 
aflate în vigoare la data evaluării.



(5) în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 
ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5.8%

(6) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, utilizate pentru 
activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 
0,47% asupra valorii impozabile a clădirii.
(7) Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 

septembrie, inclusiv.
(8) Taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din 

perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, 
administrare ori folosinţă.

3. IMPOZITUL PE TEREN

(1) Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în 
care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de 
consiliul local.
(2) In cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de 

folosinţă terenuri cu construcţii, , exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în 
următorul tabel:

CAPITOLUL III: Impozitul şi taxa pe teren
Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan - terenuri cu construcţii

Art. 465 alin. (2) PENTRU ANUL 2023
Zona în cadrul Nivelurile impozitului / taxei, pe ranguri de localităţi
localităţii Pentru anul 2023 lei/ha -  maj cu 5.1%

IV V
A 1675 1305
B 1338 1006

Art. 465 alin. (4)

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan
- orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii

pentru anul 2023
- lei/ha

Nr.
crt.

Categoria de folosinţă Zona A B

1. Teren arabil 32 24
2. Păşune 25 22
3j . Fâneaţă 24 22

4- Vie 53 41
5. Livadă 60 54
6. Pădure sau alt teren cu vegetaţie 

forestieră 29 24



7. Teren cu ape 33 15
8. Drumuri şi căi ferate 0 0
9. Teren neproductiv 0 0
(5)Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător 

prevăzut în următorul tabel.
Rangul localităţii Coeficientul de corecţie

IV 1,10
V 1,00

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilan
Art. 465 alin. (7) pentru anul 2023

- lei/ha -

Nr. crt. Categoria de folosinţă Impozit
(lei)

1 Teren cu construcţii 36
2 Teren arabil 59
3 Păşune 34
4 Fâneaţă 34
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 64

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 41

9 Drumuri şi căi ferate 0
10 Teren neproductiv 0

In cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea 
suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabel, înmulţită 
cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (5):

4. TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

(1) Taxa asupra mijloacelor de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport, 
conform celor prevăzute în prezentul articol.



(2) în cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se 
calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 de 
cmA3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

CAPITOLUL IV: Impozitul pe mijloacele de transport
¡Art. 470 alin. (2) pentru anul 2023

Nr.
crt. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

Lei/200 cn f 
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 cnV, inclusiv
9

2 Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 
1.600 cm3

11

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm şi 2.000 cm 
inclusiv

22

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cmJ 
inclusiv

85

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cnV şi 3.000 cnr3 
inclusiv

170

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cnV 343
7 Autobuze, autocare, microbuze 28

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

36

1
9 Tractoare înmatriculate 22

II. Vehicule înregistrate
1 Vehicule cu capacitate cilindrică lei/200 cm3

1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm 5
1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm 7
2 Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 64

(3) în cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 100%.
(4) în cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru 
motocicletele respective.

CAPITOLUL V autovehicul de transport de marfa cu masa totală autorizată egală sau mai mare 
de 12 tone

Art.470 alin 5 pe anul 2023
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă Impozitul

admisă (în lei/an)



Ax(e) motor(oare) 
cu sistem de 

suspensie 
pneumatică sau 

echivalentele 
recunoscute

Alte sisteme de 
suspensie pentru axele 

motoare

I două axe

i Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 
13 tone

0 160

2 Vlasa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 
14 tone

160 446

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

446 626

4 Vlasa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 
18 tone

626 1419

5 Masa de cel puţin 18 tone 626 1419

II 3 axe
1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 

17 tone
160 280

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

280 575

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

575 746

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

746 1150

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

1150 1786

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

1150 1786

7 Masa de cel puţin 26 tone 1150 1786
III 4 axe

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

746 756

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

756 1180

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

1180 1875

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

1875 2780

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

1875 2780

1 6 Masa de cel puţin 32 tone 1875 2780



Art. 470 alin. (6)
Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa 
totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone) pe anul 2023

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată Impozitul, în lei, 
pentru vehiculele 

angajate exclusiv în 
operaţiunile de 
transport intern

Impozitul 
pentru vef 

angajat 
operaţiur 

transport i 
interna:

în lei, 
îiculele 
e în 
iile de 
ntem şi 
ional

Vehicule 
cu sistem 

de
suspensie 

pneumatică 
sau un 

echivalent 
recunoscut i

Vehicule 
cu alt 

sistem de 
suspensie

Vehicule 
cu sistem 

de
suspensie 

pneumatică 
sau un 

echivalent 
recunoscut

Vehicule 
cu alt 

sistem de 
suspensie

i. Vehicule cu 2+1 axe
1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 

tone
0 0 i

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

0 0 2

3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 
tone

0 72 3

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

72 166 4

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

166 388 5

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

388 503 6

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

503 906 7

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

906 1589 8

9 Masa de cel puţin 28 tone 906 1589 9
II. Vehicule cu 2+2 axe

1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 156 362 1



tone

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

tone
362 596 2

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

596 875 ---------------1 3

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

875 1057 4

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

1057 1734 5

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

1734 2406 6

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

2406 3655 7

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

2406 3655 8

9 Masa de cel puţin 38 tone 2406 3655 9
i i i . Vehicule cu 2+3 axe

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

1917 2666 1

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

2657 3623 2

3 Masa de cel puţin 40 tone 2660 3623 3
IV. Vehicule cu 3+2 axe

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

1693 2351 1

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

2351 3252 2

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

3252 4809 3

4 Masa de cel puţin 44 tone 3252 4809 4
V. Vehicule cu 3+3 axe

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

962 1165 1

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

1165 1740 2

1 oJ Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 
tone

1740 2769 3

4 Masa de cel puţin 44 tone 1740 2769 4
In baza articol 491 alin (1) indice 1 sumele prevăzute în tabelul din sfera articolului 470 alin (5) 
si alin (6) impozitul mijloacelor de transport în cazul mijloacelor de transport marfa cu masa 
totală autorizată egală sau mai mare cu 12 t şi pentru mijloacele de transport în cazul unei



combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier de transport marfa cu masa 
totală maximă autorizată egală saumai mare de 12 t, indexarea va avea în vedere rata de schimb a 
monedei euro în vigoare a primei zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an.
Art. 470 alin. (7)
Remorci, semiremorci sau rulote pentru anul 2023

Masa totală maximă autorizată Impozit
- lei -

a) Până la 1 tonă inclusiv 10
b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 41
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 63
d) Peste 5 tone 77

Art. 470 alin. (8)
Mijloace de transport pe apă pentru anul 2023
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 23
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 61
3. Bărci cu motor 232
4. Nave de sport şi agrement*) 1238
5. Scutere de apă 232
6. Remorchere şi împingătoare: X
a) până la 500 CP inclusiv 617
b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP inclusiv 1005
c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP inclusiv 1546
d) peste 4.000 CP 2474
7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta 202
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X
a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 de tone inclusiv 202
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 de tone şi până la 3.000 de 
tone inclusiv

309

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 de tone 541

CAPITOLUL V: Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor
pentru anul 2023

Art. 474 alin. (1)
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul urban

- lei -

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism
a) până la 150 m2 inclusiv 7
b) între 151 şi 250 m2 inclusiv 8
c) între 251 şi 500 m2 inclusiv 10
d) între 501 şi 750 m2 inclusiv 13



e) între 751 şi 1.000 m2 inclusiv 15
f) peste 1.000 m2 15+ 0,01 lei/m2 pentru 

fiecare m2 care depăşeşte 
1.000 m2

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 consiliului judeţean

16 lei

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

0.2 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

A
9 lei pentru fiecare m de 

suprafaţă ocupată de 
construcţie

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

14 lei pentru fiecare 
racord

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

10 lei

Art. 475 alin. (2)
Taxa pentru eliberarea atestatului de producător

80 lei

CAPITOLUL VI: Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
pentru anul 2023

Art.
478
alin.
(2)

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate: - lei/m2 sau fracţiune de m2 -
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana 

derulează o activitate economică
31

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de 
afişaj pentru reclamă şi publicitate

21

CAPITOLUL VII: Impozitul pe spectacole %
Art.
481
alin.
(2)

Manifestarea artistică sau activitatea distractivă:
a) în cazul spectacol de teatru ,, circ 1.4

b) în cazul altei manifestări artistice decât la lit a) 0.5



CAPITOLUL XIII: Sancţiuni
Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice

Art. 493 alin.
(3)

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de 
200 lei, iar cele de la lit. b)- d), cu amendă de 300 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 513 
lei.

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice
Art. 493 alin. 
(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 
6001ei, iar cele de la lit. b)- d), cu amendă de 923 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 
1539 lei.

Art.63, lit. (j) 
din Legea 
119/1996 Stare 
Civila

pierderea sau deteriorarea certificatelor de stare civilă - se sancţionează cu 
amendă de 103 lei

(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50 % din 
taxa stabilită conform art.474 alin. (1).
(2) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţiala sau cladire- 
anexa este egală cu 0,5 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.
(3) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele 
prevăzute în alin (2) este egală cu 1 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv 
instalaţiile aferente.
(4) 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.
(5) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30 % din cuantumul taxei 
pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.
(6) Pentru taxele prevăzute în prezentul articol, stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de 
construcţie, se aplică următoarele reguli:
a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care 
solicită avizul şi se plăteşte înainte de emiterea avizului;
b) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile 
de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să 
depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al 
autorităţii administraţiei publice locale;



c) până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea 
lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale 
are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie;
d) până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorităţii 
administraţiei publice locale a emis valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice sumă 
suplimentară datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice sumă care trebuie 
rambursată de autoritatea administraţiei publice locale.

8. Taxe speciale conform art 484
Pentru anul 2022 în comuna Băiuţ se vor aplica următoarele taxe speciale:
- taxa pentru închirierea căminului cultural Baiut: 1000 lei pentru nunta
- taxa pentru închirierea căminului cultural Baiut: 500 lei pentru botez
- taxa pentru închirierea căminului cultural Baiut- 50 lei /ora alte evenimente sau spectacole 

taxa pentru închirierea meselor, scaunelor,tacâmurilor şi a vaselor: 1 leu/set
taxa administrativă pentru efectuarea de copii xerox după diverse acte A4:

0,5 lei/faţă şi 1 leu/faţă/verso;
taxa administrativă pentru efectuarea de copii xerox după diverse acte A3:

1 leu/faţă şi 1,5 lei/faţă/ verso;
- taxa administrativă pentru eliberarea adeverinţelor din registrul agricol se stabileşte la 5 lei 
pentru fiecare formular, excepţie fac cele pentru: telefonie mobila, telefonie fixa, împrumuturi de 
la bănci şi acces internet taxa pentru acestea fiind stabilită în cuantum de 10 lei/formular.

Eliberare /vizare autorizaţie de funcţionare locala sau autorizaţie provizorie - 50 lei sumă 
care trebuie achitată pana la 31 martie 2023 după care se percep majorări de întârziere

- Taxa administrativa pentru atestare a construcţiei -  31 lei.
Taxa privind eliberarea documentaţiei privind procedura succesorală - 31 lei
Taxa pentru emiterea de extrase uz oficial, anexa 9, dovezi din acte de stare civila -  21 lei
taxa pentru folosirea unei mese în piaţă:

-pentru produse alimentare - 5 lei 
- pentru produse nealimentare - 10 lei 

pentru vânzătorii ambulanţi: 21 lei/zi -  indiferent de ora achitării taxei; 
taxa pentru copie extras P.U.G. - local la 36 lei/fiecare copie în parte.

- taxa pentru inmatricularea locala a vehiculelor lente (tractoare): 103 lei 
taxa pentru plăcute numere scuter + căruţe -  21 lei.

- Taxa pentru plăcute numere tractor -  51 lei.
Taxa anuala pentru căruţe -  41 lei.
taxa pentru inmatricularea locala a autovehiculelor cu capacitatea cilindrica pana la 50 cmc: 

31 lei (scutere + atv-uri)
- taxa inmatriculare locala căruţe -  31 lei

taxa de racordare la reţeaua de apa potabila -  100 lei 
taxa speciala de salubrizare: 12 lei/persoana

- taxa apa potabila : 12 lei/persoana
taxa fixa de salubrizare 20 lei/an pentru locuintele(case, apartamente) nelocuite.

- preţul unui metru cub de apa la 10 lei.
taxa cautare in arhiva pentru eliberare copii după acte aflate in arhiva Primăriei -  26 lei

- taxa transmitere fax (in tara) - 5 lei



(in străinătate) -  10 lei

- tarif utilizare teren de sport - 50 lei/ ora
- taxa specială privind apărarea împotriva incendiilor -  6 lei/fam./ an
- taxa specială privind apărarea împotriva incendiilor -  10 lei/societate/ an
- taxe pentru inchirierea spatiilor cu alta destinaţie decât cea de locuinte:-pentru suprafeţe intre 

1-50 mp -1.7 lei/mp/luna
- pentru suprafeţe peste 50 mp -1.21 lei/mp/luna

taxe de concesionare pentru terenurile din domeniul public sau privat al comunei Baiut 
pentru persoanele fizice si juridice:-Baiut-intravilan-0.5,5 lei/mp/an

-extravilan-0.27 lei/mp/an 
Strambu Baiut-intravilan-0.27 lei/mp/an 

-extravilan-0.22 lei/mp/an 
Poiana Botizii-intravilan-0.27 lei/mp/an 

-extravilan-0.22 lei/mp/an 
-taxe de inchiriere temuri garaje-2.7 lei/mp/an
-taxe de inchiriere teren ocupate de terase sezoniere sau rampe de depozitare a lemnelor, 
garaje si pentru vanzare ambulanta , situate pe raza comunei Baiut

- intre 40 -  200 mp - 2.7 lei /mp
- intre 200-1000 mp - 1,1 leu/mp
- peste 1000 mp - 0.33 lei/mp

- taxa pentru oficierea unei casatorii in zilele libere - 50 lei
desfacerea căsătoriei pe cale administrativa in fata ofiterlor de şatre civila (divorţ) -  500 lei 
taxa piaţa -  5 lei/masa pentru vanzare produse alimentare

15 lei/masa pentru vanzare produse nealimentare 
taxa inchiriere autocamion(raba) -  300 lei/ cursa 
taxa inchiriere greifer - 300 lei/cursa
Daca va fi solicitat greiferul doar pentru incarnarea lemnelor de foc pe autocamion fara ca 

acesta sa fie folosit pentru transportul lemnelor se va achita o taxa de inchiriere de 200 lei/cursa 
pentru autocamion si 100 de lei pentru greifer 

taxa inchiriere buldoexcavator -  150 lei/ora 
taxa incalzire pentru spatiile din sediul primăriei -  3 lei/ mp

taxa de inchiriere pentru folosirea terenului de sport cu gazon sintetic -  Baiut:
- copii si tineri sub 18 ani -  GRATUIT duminica si intre orele 16-18 in zilele de marţi si joi 
-50 lei/ ora in celelalte zile
-alte persoane fizice din comuna sau din afara -  gratuit duminica si 50 lei/ora in restul 

saptamanii

taxa de inchiriere prevăzută pentru folosirea Sălii de sport- Baiut
- copii si tineri sub 18 ani -  GRATUIT duminica si intre orele 16-18 in zilele de marţi si joi
- pentru tenis de masa, sah, rummy -  5 lei/ora/persoana

- pentru volei -  50 lei/ora
- abonament lunar la sala -50 lei/persoana/luna pentru o ora pe zi



- taxa pentru ocuparea domeniului public cu tarabe pentru diferite evenimente activitati 
stabilit la 10 lei/ mp/zi ocupat

- taxa pentru inchirierea stadionului pentru diferite evenimente 1000/zi + 200 lei pentru 
vestiar

- taxa de folosire a vestiarului si toaletei la evenimente organizate de primărie pe terenul de 
fotbal -  bilet de intrare 1 leu/persoana

- taxa rampa pe pasunea comunala - 1 leu/mp


