
                                           
                                                                                                                              
 

IMPOZITE SI TAXE 2023  
 
               I.    IMPOZIT PE CLADIRI PERSOANE FIZICE  
 
        Pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, 
impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii impozabile a 
clădirii.Valoarea impozabilă a clădirii , exprimată în lei , se determină prin înmulțirea suprafeței 
construite desfășurate a acesteia , exprimată îm metri pătrați, cu valoarea corespunzătoare, 
exprimată in lei/mp, din tabelul următor: 
 

VALOAREA IMPOZABILA 
            - lei/mp 

 
 
             
 
                        TIPUL CLADIRII 
 
 
 
 

  
 Cladire cu 
instalatie 
electrica, de apa, 
de canalizare si 
de incalzire 

 
Cladire fara 
instalatie 
electrica, de 
apa, de 
canalizare si 
de incalzire 

                                   0           1         2 
A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida 
arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/ 
sau chimic 

 
1000 

 
600 

B. Cladire cu peretii exteriori din lemn , din piatra naturala, din caramida 
nearsa,din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament 
termic si/sau chimic 

 
300 

 
200 

C. Clădire -anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din 
caramida arsa sau din orice alte materiale rezultatein urma unui tratament 
termic si/sau chimic 

 
200 

 
175 

D. Clădire -anexa cu peretii exteriori din lemn, din piatra naturala ,din 
caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui 
tratament termic si/sau chimic 

 
125 

 
75 

E. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi 
amplasate la subsol, la demisol si/sau mansarda, utilizate ca locuinta, in 
oricaredintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D 

 
75% din suma 
care s-ar aplica 
cladirii 

 
75%din suma 
care s-ar 
aplica cladirii 

F. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate 
la subsol, la demisol si/sau mansarda, utilizate in alte scopuri decat cel de 
locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit A-D 

 
50%din suma 
care s-ar aplica 
cladirii 

 
50% din 
suma care 
s-ar aplica 
cladirii 

       
  



 
 
 Valoarea impozabilă a clădirii se ajusteaza prin inmultirea valorii 
determinate  cu coeficientul de corectie  1,10  pentru localitatea Roșiori  
si  1,05 pentru satele: Mihai Bravu și Vaida.  
  
 Valoarea impozabila a clădirii se reduce in functie de anul terminarii acesteia  dupa cum 
urmează: 
        

a) cu 50% pentru cladirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie 
anului fiscal de referinta 

b) cu 30% pentru  cladirea care are o vechime  cuprinsa intre 50de ani și 100 de ani 
inclusiv, la data de 1 ianuarie anului fiscal de referinta. 

c) cu 10% pentru clădirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani 
 inclusiv la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință 
 

  1.Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri 
se calculează prin aplicarea cotei de 1,3 % asupra valorii care poate fi: 
     a)valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat in  
ultimii 5 ani  anului de referinta 
     b)valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite in ultimii 5 
ani anteriori anului de referință 
     c)valoarea clădirilor ce rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în 
cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință  
  
  2.Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru 
activitati in domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,4% 
asupra valorii impozabile a clădirii. 
  3.În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculate conform prevederilor de la alin.1, 
impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate 
conform tabloului de valori de mai sus. 
  4.În cazul clădirilor cu destinatie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se 
calculează prin insumarea impozitului calculate pt suprafata folosită în scop rezidențial (tablou) 
cu impozitul determinat pt suprafața folosită în scop nerezidențial(alin.1,2,3). 
  5.În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară 
nici o activitate economică , impozitul se calculează conform tabloului. 
  6.Dacă suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial nu pot fi 
evidențiate distinct, se aplică următoarele reguli: 
        a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal în care nu se 
desfășoară nici o activitate economică, inpozitul se calculează conform tabloului. 
        b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal în care se 
desfășoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilitățile sunt înregistrate în sarcina 
persoanei care desfășoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calcul. conform alin.1. 
          Impozitul pe clădiri se platește anual în două rate egale, până la data de 31 martie si 



30 septembrie, inclusiv. 
           Impozitul anual pe cladiri de pana la 50 lei inclusive se plateste integral pana la 
primul termen de plata, respectiv 31 martie a anului in curs. 
       
      Pentru anul 2023 se mentine nivelul impozitului din 2022 care este mai 
mare cu 20% fata de respectarea prevederile Legii nr.227/2015, Codul Fiscal. 
 
      Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru 
intregul an de catre contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, 
se acorda o bonificatie de 10 %. 
 
 
 
             IMPOZIT PE CLADIRI PERSOANE JURIDICE 
 
 
   1. Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, 
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,2 % asupra valorii impozabile a 
clădirii. 
   2. Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice , 
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 1,3% asupra valorii impozabile a 
clădirii. 
   3.Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice 
utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitu/taxa pe clădiri se calculează prin 
aplicarea corei de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 
   4.În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul 
se determină prin însumarea impozitului calculate pentru suprafața folosită în scop residential 
conform alin.1, cu impozitul calculat pentru suprafața folosiță în scop nerezidențial , conforn 
alin.2 și 3. 
      Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o data la 3 ani în baza unui raport de 
evaluare  a clădirii întocmit de către un evaluator 
              In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului 
fiscal, cota de impozitare este de 5% . 
            Impozitul pe clădiri se platește anual în două rate egale, până la data de 31 martie 
si 30 septembrie, inclusiv. 
            Impozitul anual pe cladiri de pana la 50 lei inclusive se plateste integral pana la 
primul termen de plata. 
 
           
  Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul 
an de catre contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se 
acorda o bonificatie de 10 %. 
 



 
 
                          II. IMPOZITUL PE TEREN  
 
 
RANGUL LOCALIT ĂȚILOR :  
 
                 - Resedinta - rang IV , zona A(Rosiori) 
                 -Sate apartinatoare - rang V, zona A(Vaida, Mihai Bravu) 
                      
      
  1. Impozitul pe terenurile amplasate in intravilanul localitatii la categoria terenuri cu 
constructii, precum si terenul inregistrat in registrul agricol la altă categorie de folosință decât 
cea de terenuri cu construcții se calculează prin înmulțirea  suprafeței terenului cu : 
                              -   Rosiori  - 933 lei/ha 
                              -   Mihai Bravu si Vaida – 747 lei/ha 
 
  La impozitul in intravilan categoria Terenuri cu constructii NU se ajusteaza cu 
coeficientul de corectie. 
 
 
   2. Impozitul pe terenurile amplasate in intravilan, înregistrate în registrul agricol la a orice  
alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, pentru suprafața care depășește 
400 mp, se calculeaza prin înmulțirea suprafetei terenurilor cu valorile din tabel: 
 
 
 

Nr.cr
t 

Zona 
 Categoria de folosinta 

A B C D 

1.  Teren arabil 28 21 19 15 
2.  Pasune 21 19 15 13 
3.  Faneata 21 19 15 13 
4.  Vie 46 35 28 19 
5.  Livada 53 46 35 28 
6.  Padure 28 21 19 15 
7.  Teren cu apa 15 13 8 X 
8.  Drumuri si cai ferate X X X X 
9.  Teren neproductiv X X X X 

 
 
 
 
 



      Suma stabilită mai sus de inmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut 
în tabelul următor: 
                   

Rangul 
localității 

Coeficientul de corecție 

0  8,00 
I 5,00 
II 4,00 
III 3,00 
IV 1,10 
V 1,00 

 
Ca excepție de la prevederile de la prevederile alin. 1-2, în cazul contribuabililor persoane 
juridice pentru terenul  amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de 
folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se calculează conform 
prevederilor de la alin.3 numai dacă îndeplinesc cumulative următoarele condiții: 

a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură 
b) au înregistrate în evidența contabilă, pentru anul respective, venituri și cheltuieli din 

desfășurarea obiectului de activitate prevăzut la lit.a 
 
      3. In cazul unui teren amplasat in extravilan , impozitul/taxa se stabileste prin înmulțirea 
suprafeței terenului, exprimată in ha cu suma corespunzătoare din tabelul de mai jos, înmulțită 
cu coeficientul de corecție corespunzător din tabelul de mai sus: 
 
 

Nr.
crt 

Zona 
Categoria de folosinta 

   A     

1. Teren cu constructii 31 
2. Teren arabil 50 
3. Pasune 28 
4. Faneata 28 
5. Vie pe rod, alta prevazuta de cea de la 5.1 55 
5.1 Vie pana la intrarea pe rod 0 
6. Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la 6.1  56 
6.1 Livada pana la intrarea pe rod 0 
7. Padure, cu exceptia celui prevazut la 7.1 16 
7.1 Padure de pana la 20 ani si padure cu rol de protectie 0 
8. Teren cu ape, altul decat cel cu amenajari piscicole 6 
8.1 Teren cu amenajari piscicole 34 
9.                     Drumuri si cai ferate 0 
10. Teren neproductiv 0 

 
 
 

 



        Impozitul pe teren se plateste anual in doua rate egale pana la 31 martie respectiv 30 
septembrie. 
   Impozitul anual pe teren de pana la 50 lei se plateste integral pana la primul termen de plata. 
    
    Pentru anul 2023 se mentine nivelul impozitului din 2022 care este mai 
mare cu 20% fata, prevederile Legii nr.227/2015, Codul Fiscal. 
 
 
    Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe terenuri, datorat pentru 
intregul an de catre contribuabili personae fizice si juridice, până la data de 31 
martie a anului respectiv, se acorda  bonificatie de 10 %. 
 
 
 
                  III. IMPOZITUL PE MIJLOACE TRANSPORT  
 
 
          Impozitul pe mijloace transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a 
acestuia prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cmc sau fractiune din aceasta cu suma 
corespunzatoare din tabelul urmator: 
 
   

 
Nr.crt 

 
Mijloace de transport cu tracțiune mecanică 

 

Suma in lei pt 200 
cmc sau fractiune 

din aceasta 
I Vehicule inmatriculate(lei/200cmc sau fractiune din 

aceasta) 
 

1. Motociclete, tricicluri,cvadricicluri și autoturisme cu 
capacitatea  cilindrica de pana la 1600 cmc inclusiv 

 
8 

2. Motociclete,tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică 
de peste 1600cmc 

9 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cmc si 2000 
cmc inclusiv 

18 
 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cmc si 2600 
cmc inclusiv 

72 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc si 3000 
cmc inclusiv 

144 

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cmc 290 
Nr. crt Mijloace de transport cu tracțiune mecanică  

7. Autobuze,autocare,microbuze 24 
8. Alte autovehicule cu masa totala autorizata de pana la 12 tone 

inclusiv 
 

30 
9. Tractoare inmatriculate 18 



II Vehicule înregistrate  
1. Vehicule cu capacitate cilindrică lei/200cmc 
1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică <4800cmc        3 
1.2 Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica> 4800cmc        5 
2. Vehicule fără capacitate cilindrica        50 

 
           In cazul unui atas și a mijloacelor de transport hibride,  impozitul pe mijloacele 
de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele respective. 
 Impozit auto peste 12 t PF PF 
 

Transport de marfa peste 12 t, art.470 alin.(5) si (6) 
 Intern Extern 
Tipuri de autovehicule Pneumatic Alt sistem Pneumatic Alt sistem 
Vehicule cu 2 axe  
Peste 12 t la 13 t 0 133 0 133 
Peste 13 t la 14 t 133 367 133 367 
Peste 14 t la 15 t 367 517 367 517 
Peste 15 t la 18 t 517 1.169 517 1.169 
Cel puțin 18 t 517 1.169 517 1.169 
Vehicule cu 3 axe   
Peste 15 t pana la 17 t 133 231 133 231 
Peste 17 t pana la 19 t 231 474 231 474 
Peste 19 t pana la 21 t 474 615 474 615 
Peste 21 t pana la 23 t 615 947 615 947 
Peste 23 t pana la 25 t 947 1.472 947 1.472 
Peste 25 t pana la 26 t 947 1.472 947 1.472 
Cel puțin 26 t 947 1.472 947 1.472 
Vehicule cu 4 axe  
Peste 23 t pana la 25 t 615 623 615 623 
Peste 25 t pana la 27 t 623 973 623 973 
Peste 27 t pana la 29 t 973 1.545 973 1.545 
Peste 29 t pana la 31 t 1.545 2.291 1.545 2.291 
Peste 31 t pana la 32 t 1.545 2.291 1.545 2.291 
Cel puțin 32 t 1.545 2.291 1.545 2.291 
Vehicule 2&1 axe  
Peste 12 t pana la 14 t 0 0 0 0 
Peste 14 t pana la 16 t 0 0 0 0 
Peste 16 t pana la 18 t 0 60 0 60 
Peste 18 t pana la 20 t 60 137 60 137 
Peste 20 t pana la 22 t 137 320 137 320 
Peste 22 t pana la 23 t 320 414 320 414 
Peste 23 t pana la 25 t 414 747 414 747 
Peste 25 t pana la 28 t 747 1.310 747 1.310 
Cel puțin 28 t 747 1.310 747 1.310 
Vehicule cu 2&2 axe  
Peste 23 t pana la 25 t 128 299 128 299 
Peste 25 t pana la 26 t 299 491 299 491 
Peste 26 t pana la 28 t 491 721 491 721 



Peste 28 t pana la 29 t 721 871 721 871 
Peste 29 t pana la 31 t 871 1.429 871 1.429 
Peste 31 t pana la 33 t 1.429 1.984 1.429 1.984 
Peste 33 t pana la 36 t 1.984 3.012 1.984 3.012 
Peste 36 t pana la 38 t 1.984 3.012 1.984 3.012 
Cel puțin 38 t 1.984 3.012 1.984 3.012 
Vehicul cu 2&3 axe  
Peste 36 t pana la 38 t 1.579 2.197 1.579 2.197 
Peste 38 t pana la 40 t 2.197 2.986 2.197 2.986 
Cel puțin 40 t 2.197 2.986 2.197 2.986 
Vehicule cu 3&2 axe  
Peste 36 t pana la 38 t 1.395 1.937 1.395 1.937 
Peste 38 t pana la 40 t 1.937 2.679 1.937 2.679 
Peste 40 t pana la 44 t 2.679 3.963 2.679 3.963 
Cel puțin 44 t 2.679 3.963 2.679 3.963 
Vehicule 3&3 axe  
Peste 36 t pana la 38 t 794 960 794 960 
Peste 38 t pana la 40 t 960 1.434 960 1.434 
Peste 40 t pana la 44 t 1.434 2.283 1.434 2.283 
Cel puțin 44 t 1.434 2.283 1.434 2.283 
 
 
Impozit auto peste 12 t PJ PJ 
 

Transport de marfa peste 12 t, art.470 alin.(5) si (6) 
 Intern Extern 
Tipuri de autovehicule Pneumatic Alt sistem Pneumatic Alt sistem 
Vehicule cu 2 axe  
Peste 12 t la 13 t 0 133 0 133 
Peste 13 t la 14 t 133 367 133 367 
Peste 14 t la 15 t 367 517 367 517 
Peste 15 t la 18 t 517 1.169 517 1.169 
Cel puțin 18 t 517 1.169 517 1.169 
Vehicule cu 3 axe   
Peste 15 t pana la 17 t 133 231 133 231 
Peste 17 t pana la 19 t 231 474 231 474 
Peste 19 t pana la 21 t 474 615 474 615 
Peste 21 t pana la 23 t 615 947 615 947 
Peste 23 t pana la 25 t 947 1.472 947 1.472 
Peste 25 t pana la 26 t 947 1.472 947 1.472 
Cel puțin 26 t 947 1.472 947 1.472 
Vehicule cu 4 axe  
Peste 23 t pana la 25 t 615 623 615 623 
Peste 25 t pana la 27 t 623 973 623 973 
Peste 27 t pana la 29 t 973 1.545 973 1.545 
Peste 29 t pana la 31 t 1.545 2.291 1.545 2.291 
Peste 31 t pana la 32 t 1.545 2.291 1.545 2.291 
Cel puțin 32 t 1.545 2.291 1.545 2.291 
Vehicule 2&1 axe  



Peste 12 t pana la 14 t 0 0 0 0 
Peste 14 t pana la 16 t 0 0 0 0 
Peste 16 t pana la 18 t 0 60 0 60 
Peste 18 t pana la 20 t 60 137 60 137 
Peste 20 t pana la 22 t 137 320 137 320 
Peste 22 t pana la 23 t 320 414 320 414 
Peste 23 t pana la 25 t 414 747 414 747 
Peste 25 t pana la 28 t 747 1.310 747 1.310 
Cel puțin 28 t 747 1.310 747 1.310 
Vehicule cu 2&2 axe  
Peste 23 t pana la 25 t 128 299 128 299 
Peste 25 t pana la 26 t 299 491 299 491 
Peste 26 t pana la 28 t 491 721 491 721 
Peste 28 t pana la 29 t 721 871 721 871 
Peste 29 t pana la 31 t 871 1.429 871 1.429 
Peste 31 t pana la 33 t 1.429 1.984 1.429 1.984 
Peste 33 t pana la 36 t 1.984 3.012 1.984 3.012 
Peste 36 t pana la 38 t 1.984 3.012 1.984 3.012 
Cel puțin 38 t 1.984 3.012 1.984 3.012 
Vehicul cu 2&3 axe  
Peste 36 t pana la 38 t 1.579 2.197 1.579 2.197 
Peste 38 t pana la 40 t 2.197 2.986 2.197 2.986 
Cel puțin 40 t 2.197 2.986 2.197 2.986 
Vehicule cu 3&2 axe  
Peste 36 t pana la 38 t 1.395 1.937 1.395 1.937 
Peste 38 t pana la 40 t 1.937 2.679 1.937 2.679 
Peste 40 t pana la 44 t 2.679 3.963 2.679 3.963 
Cel puțin 44 t 2.679 3.963 2.679 3.963 
Vehicule 3&3 axe  
Peste 36 t pana la 38 t 794 960 794 960 
Peste 38 t pana la 40 t 960 1.434 960 1.434 
Peste 40 t pana la 44 t 1.434 2.283 1.434 2.283 
Cel puțin 44 t 1.434 2.283 1.434 2.283 
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o 



combinatie de autovehicule, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma 
corespunzatoare din tabel: 
 
 Masa totala maxima autorizata Impozit(lei) 

a.       Pana la 1 tona inclusiv 9 
b. Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone 34 
c. Peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone 52 
d.       Peste 5 tone 64 

 
        Impozitul pe mijloacele de transport se plateste anual in doua rate egale pala la 31 
martie si 30 septembrie inclusiv. 
        Impozitul pe mijloacele de transport in suma de pana la 50 lei inclusiv se plateste 
integral pana la primul termen. 
   
       Pentru anul 2023 se mentine nivelul impozitului din 2022 care este mai 
mare cu 20% fata, prevederile Legii nr.227/2015, Codul Fiscal. 
 
       Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijloacele de transport, 
datorat pentru intregul an de catre contribuabili personae fizice si juridice, 
până la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 10 %. 
 
 
 
 

 
IV. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR  SI 

AUTORIZATIILOR 
 

1. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism 
 
  
 Suprafata pentru care se obtine certificatul de 

urbanism 
 

 
Taxa(lei) 

a.                    Pana la 150 mp inclusiv 3 

b. Intre 151 mp si 250 mp inclusiv 4 

c. Intre 251 mp si 500 mp inclusiv 5 

d. Intre 501 mp si 750 mp inclusiv 6 

e. Intre 751 mp si 1000 mp inclusiv 7 

f.                  Peste 1000 mp 7 +0,01 leu pt fiecare mp 
care depaseste 1000mp 

 
2.Taxa pt prelungirea unui certificate de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pt 
eliberarea certificatului sau autorizației inițiale. 



 
3. Taxa pt avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea 
teritoriului, de către primar sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului județean 
este de 15 lei. 

 
 4.Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pt o cladire rezidențială sau 
clădire-anexă la locuinta este egala cu 0.5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii. 
 
 5.Taxa pt eliberarea autorizației de construire pentru alte construcții decât cele menționate la 
alin.4 este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv valoarea 
instalațiilor aferente. 

 
6.Taxa pentru prelungirea unei autorizații de construire este egală cu 30% din cuantumul 
taxei pentru eliberarea certificatului sau autorizației inițiale. 
 
7.Taxa pt eliberarea autorizației de desființare totală sau parțială, a unei construcții este egală 
cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pt determinarea impozitului pe clădiri, aferentă 
părții desființate. 
 

 8.Taxa pt eliberarea autorizatiei de foraje sau escavari necesare lucrărilor de cercetare și 
prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice și a studiilor privind ridicările 
topografice, sondele de gaze ,petrol și alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de 
prospecțiune și explorare și se calculează prin înmulțirea numărului de mp de teren ce vor fi 
afectați  la suprafața solului de foraje și excavări cu  -  1.5 lei. 
 
  9.Taxa pt. eliberarea autorizatiei necesare pt lucrarile de organizare de santier in vederea 
realizarii unei constructii , care nu sunt incluse in alta autorizatie de construire – 3% din 
valoarea autorizata a lucrarilor de organizare in santier. 
 

10.Taxa pt. eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, casute sau rulote ori 
campinguri – 2% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie. 

 
  11.Taxa pt. eliberarea autorizatiei de construire pt chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere 
situate pe caile si in spatiile publice – 8 lei pt fiecare metru patrat de suprafata ocupata de 
constructie. 
 
 12.Taxa pt. eliberarea unei  autorizatii privind lucrarile de racorduri și branșamente la rețelele 
publice de apă, canalizare,gaze,termice,energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu  – 
13 lei pt. fiecare racord. 
 
  13. Taxa pt. eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresă – 9 lei.  
 
  14. Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare - 20 lei. 



 
  15. Taxa pt eliberarea atestatului de producător -60 lei, taxa carnet de comercializare - 20 lei 
   
   
 

 
V. TAXA PENTRU AFISAJ IN SCOP DE RECLAMA SI PUBLICI TATE 

 
 
1. In cazul unui afisaj situat la locul in care persoana deruleaza o activitate economica – 

32 lei. 
2. In cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentrru reclama sau 

publicitate – 23 lei / mp. 
 

 
VI. IMPOZIT PE SPECTACOLE 

 
 

1. In cazul unui spectacol de teatru, balet, opera, operetta, concert filarmonic sau alta 
manifestare muzicala, film, spectacol de circ, competitie sportive  - 2% din valoarea 
biletelor vandute. 

2. In cazul oricarei alte manifestari decat cele enumerate – 5%. 
 

VII .TAXE PENTRU ACTIVIT ĂȚILE DESFĂȘURATE DE SERVICIUL  
DE IMPOZITE ,TAXE ȘI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL 

 
      
     1.Taxă căutare acte din arhivă – 8 lei 
     2.Taxă eliberare copii arhivă – 5lei/doc 
     3. Taxă multiplicare – format A4 -0,5lei/pag 
                       -format A3 -1leu/pag 
     4.Taxă eliberare acte în regim de urgență (maxim 24ore) -20 lei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIII. ALTE TAXE LOCALE 
  

1. Taxa de închiriere cămine culturale, după cum urmează: 
1.1 Cămin cultural Roșiori – sala mare cu 200 scaune +20mese:1500 lei/zi 

- Sala mica – 500 lei/zi 
1.2 Cămin cultural Vaida – 500lei/zi 
1.3 Cămin cultural Mihai Bravu – 500lei/zi 
1.4 Sala în clădirea din loc.Roșiori nr.69 – 500lei/zi 

2. Taxa închiriere teren pentru comercializarea produselor și a mașinilor agricole, pe 
terenul aparținând comunei Roșiori din fața gospodăriilor proprii de către producătorii 
agricoli certificați din comună, și/sau proprietarii utilajelor -3lei/zi/buc(taxarea se face 
în zilele de luni –vineri a săptămânii) 

3. Taxa pentru amplasare tonete și tarabe pe domeniul public și privat al comunei  
- 0,5 lei/mp(sau fracțiune)/zi 

4. Taxa pentru efectuarea comertului stradal în comună – 10 lei/ zi. 
 

5. Taxa pază comunală 
 

- Rosiori – 80 lei/gospodărie/an 
 
- Vaida -    80 lei/gospodărie/an 

 
- Mihai Bravu –80 lei/gospodărie/an 

 
6. Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă -500lei 
7. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale – 32 lei 

     8. Taxele de păşunat  - nu se percep  taxe pe anul fiscal 2023 
     9. Taxa salubrizare - 9 lei/gospodărie/lună/persoană si la gospodăriile locuite 
parțial/ocazional .  
    10. Pentru înregistrarea si verificarea contractelor de arendă conform art.1836 alin.(1), 
alin(2) din Codul Civil republicat, arendasul datorează o taxă de 5 lei/ha, dar nu mai mică de 5 
lei. 
     

  Pentru indexarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2023, se utilizează rata 
inflației de 5,1 % fată de anul precedent. 

          
                            
                                                                                                                                                                            
      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

���� …………………………….……… 
                  Kencse Irma 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


