
ROMANIA  

CONSILIUL LCAL AL COMUNEI BLEJESTI 

JUDETUL TELEORMAN 

H O T A R A R E : 

PRIVIND: aprobarea impozitelor si taxelor locale in comuna Blejesti pentru anul 2023 
 

Consiliul local Blejesti intrunit in sedinta  ordinara de lucru pe decembrie 2022, in data de28  decembrie  2022, 
avand in vedere : 

- art. 56 din Constitutia Romaniei; 
- Titlul IX - Impozite si taxe locale - din Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
-  H.G. nr. 1/06.01.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificarile §i completarile ulterioare; 
- Legea nr. 207/20.07.2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile art. 87,  alin (3), art 129, alin (1), alin (2), lit b, alin (4), lit c, art 243, alin (1), lit „a’ din  O.U.G  nr. 57/ 2019 

privind Codul Administrativ  ; 
- referatul de aprobare al Primarului comunei Blejesti, in calitate de initiator 
- Raportul de specialitate al Compartimentului contabilitate, taxe si impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Blejesti; 
- Tinand seama de necesitatea de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2020 in scopul asigurarii 

finantarii cheltuielilor locale pe de o parte, precum si de conditiile locale specifice zonei, pe de alta parte; 
 

In temeiul prevederilor  art.  196, alin (1), lit. a,  din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ  
 

HOTĂRĂȘTE  : 
 

Art.1 – Se stabilesc nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale ale comunei Blejesti si alte taxe 

asimilate acestora, precum si amenzile pentru anul fiscal 2023, conform anexei care face parte integranta din prezenta 

hotarare. 



 

Art.2 – Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si impozitul pe mijloacele de transport sunt creante fiscale anuale care se 

platesc in doua rate egale, pana la 31 martie si 30 septembrie inclusiv. 

 

Art. 3 – Pentru  plata cu anticipatie pana la 31 martie 2023 a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a impozitului 

pe mijloacele de transport, datorat de catre persoanele fizice se acorda o bonificatie de 10%. 
Bonificatia prevazuta la art. 462, alin. (2) si art. 467, alin.(2), art. 472 alin. (2) din Legea 227/2015 privind Codul 

Fiscal pentru plata cu anticipatie a impozitului datorat pentru intregul an pana la data de 31 martie 2023, se acorda 
contribuabililor persoane fizice si juridice si se stabileste : 

a) in cazul impozitului pe cladiri la 10%; 
b) in cazul impozitului pe teren la 10%; 

c) in cazul impozitului pe mijloacele de transport, la 10%. 

Art.4. Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2023. 

 

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  se împuterniceste  Primarul comunei Blejesti  dl.Pietreanu Narcis Catalin, prin 

compartimentul de specialitate . 

 

Art.6. Secretarul comunei Blejesti va comunica prevederile prezentei hotarârii, tuturor institutiilor si persoanelor interesate, 

in termenul prevazut de lege. 
 

                                        PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                                                 Petrescu Zoica                                                                          

Contrasemnează pentru  legalitate  

                                              Secretar General  

                                                 Burcea Adriana   

Blejesti : 

Nr.64 din 28  decembrie  2022. 

Hotărâre aprobata cu un nr. de 11 voturi pentru ,voturi împotrivă -, abţineri - 



R O M A N I A                     ANEXA 

     JUDETUL TELEORMAN              la Hotărârea CL  nr. 64 din 28 .12.2022 

CONSILIUL LOCAL BLEJESTI               

TABLOUL 

cuprinzând valorile impozabile ,impozitele şi taxele locale, aplicabile în anul 2023 
                                                                                  

Tipul clădirii 

 

 

 

NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2023 

Valoarea impozabilă 

- lei/mp- 

Cu instalatii de apa, 

canalizare, electrice si 

incalzire  

(conditii cumulative) 

Fara instalatii de apa, 

canalizare, electrice sau 

incalzire 

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 
1119 672 

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 
336 224 

C.  Cladire – anexa 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 
224 196 

D. Cladire – 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  
140 84 

E.  In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, la 

demisol si/sau la mansarda, utilizate ca locuinta, in oricare dintre 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 in care contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, la 

demisol si/sau la 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 

Localitatea Zona din 

cadrul 

localitatii 

Rangul 

localitatii 

Coeficient de corectie 

conform Codului fiscal 

modificat si completat 

ulterior , fara aplicarea 

OUG 16/ 2022, pct 106, 107 

-116 , care se aplica 

incepand cu 01.01.2025, 

conform pct 19,  Legea nr. 



370/ 2022 

Blejesti –sat de resedinta  A IV 1,10 

Sericu –sat component al 

comunei  

A V 1,05 

Baciu –sat component al 

comunei  

A  V  1,05 

    

   

PERSOANE JURIDICE NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2023 

Cota aplicata asupra valorii impozabile a cladirii,  

conform Codului fiscal modificat si completat ulterior , 

fara aplicarea OUG 16/ 2022, pct 106, 107 -116, care se 

aplica incepand cu 01.01.2025, conform pct 19, Legea 

nr. 370/ 2022 

Cf art. 460 alin (1) Cod Fiscal –cota de impozit/taxa pentru cladiri 

rezidentiale 

0.2% 

Cf art. 460 alin (2) Cod Fiscal –cota de impozit/taxa pentru cladiri 

nerezidentiale 

1,3% 

Cf art. 460 alin (3) Cod Fiscal –cota de impozit/taxa pentru cladiri 

nerezidentiale utilizate pentru activitati din domeniul agricol 

 

0,4% 

Cf art. 460 alin (8) Cod Fiscal –cota de impozit/taxa pentru cladirile a caror 

valoare impozabila nu a fost actualizata in ultimii 3 ani anteriori anului de 

referinta 

5% 

 

 

 

 

 

 

 CAPITOLUL III -  IMPOZITUL PE TEREN SI TAXA PE TEREN 

 

 

              IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN  

 

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin 



înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul  tabel: 

                     

 

LOCALITATEA RANG ZONA Categoria de folosinta Valoare 

Lei/ ha 

 

Blejesti sat de resedinta  IV A Teren intravilan cu 

constructii 

796  

Baciu sat component  V A Teren intravilan cu 

constructii 

796  

Sericu –sat component  V A Teren intravilan cu 

constructii 

796  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN – orice alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii 

 

Cf art.465 alin. (4) Cod Fiscal                                                                                                                                                        -lei/ha- 

 

Nr. Crt. Categoria de folosință lei/ha 

1 Teren arabil 31 

2 Pasune 24 

3 Faneata 24 

4 Vie 51 

5 Livada 59 

6 Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera 31 



7 Teren cu ape 17 

8 Drumuri si cai ferate 0 

9 Teren neproductiv 0 

 

 

 

 

 
LOCALITATEA RANG ZONA Categoria de folosinta Valoare 

Lei/ha 

Coeficient 

de corectie  

Blejesti  IV   A   1,1 

Baciu  V A   1,00 

Sericu V A   1,00 

  

    

     Cf art.465 alin. (3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu 

construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar 

acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (5) 

    Cf arrt.465 alin. (5) Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător, ( Rangul IV – coeficientul de corectie 1,10 pt 

Blejesti sat de resedinta si Rangul V , coeficient de corectie 1,00 pt satele apartinatoare Baciu si Sericu ) 

 

 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN   

 

Cf art.465 alin (7)             

                                                                                                                                                                                                               lei/ha 

 

(3) Nivelul impozitului/taxei pe terenurile amplasate in extravilan 

Nr. crt. Categoria de folosință lei/ha  

1. Teren cu constructii 35  

2. Teren arabil 56  

3. Pasune 31  

4. Faneata 31  



5. Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 5.1 62  

5.1. Vie pana la intrarea pe rod 0  

6. Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 6.1 62  

6.1. Livada pana la intrarea pe rod 0  

7. Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu exceptia celui prevazut la nr. crt. 7.1 18  

7.1. Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de protectie 0  

8 Teren  cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole  6  

8.1 Teren cu amenajari piscicole  37  

 

            În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei 

terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de mai sus, înmulţită cu coeficientul 

de corecţie corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6), aferent rangului IV  de localitate in care se incadreaza satul 

Blejesti ,  respectiv: zona A, rangul IV - 1,10, si pentru satele Baciu si Sericu , zona A , rangul V -1,00 ;  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL IV - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 



 

 

Cf art.470 alin(1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculeaza in functie de tipul mijlocului de transport, conform celor prevazute in prezentul capitol 

Cf art.470 alin(2) in cazul oricaruia  dintre urmatoarele autovehicule , impozitulpe mijlocul de 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 tractiune mecanica 

NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2023 

Lei/ 200cmc sau fractiune din aceasta 

Persoane fizice 

 

Persoane juridice 

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

1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 

1600cmc, inclusiv 

9 9 

2. Motociclete, tricicluri si cvadricicluri capacitatea cilindrica de peste 1600cmc 10 10 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601cmc si 2000cmc inclusiv 20 20 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001cmc si 2600cmc inclusiv 81 81 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc si 3000cmc inclusiv 161 161 

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrica peste 3001cmc 325 325 

7. Autobuze , autocare , microbuze 27 27 

8. Alte vehicule cu tractiune mecanica cum asa totala maxima autorizata de pana la 12 tone, 

inclusiv 

34 34 

9. Tractoare inmatriculate 20 20 

II. Vehicule înregistrate 

1  Vehicule cu capacitate cilindrica 

 
Lei/ 200cmc 

1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cmc                       3                                         3                  

1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cmc                       6                       6     

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 112 lei/an    112  lei/an    

 

   Cf art  470 alin (3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%. 

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

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOVEHICULE DE TRANSPORT DE MARFA CU MASA TOTALA AUTORIZATA EGALA SAU MAI MARE DE 12 TONE 

 

   Cf art.470 alin.(5)   art 491, alin 1 indice 1 indexare in functie de rata de schimb a monedei euro                    

 

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima 

admisa 

 

NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2023 

        

Impozitul in lei/an 

persoane fizice 

Impozitul in lei/an 

persoane juridice 

Ax(e)  motor(oare) cu 

sistem de suspensie 

pneumatica sau 

echivalentele  

recunoscute 

Alte sisteme de 

suspensie pentru 

axele motoare 

Ax(e)  motor(oare) cu 

sistem de suspensie 

pneumatica sau 

echivalentele  recunoscute 

Alte sisteme de 

suspensie pentru 

axele motoare 

  I. doua axe 

 1. Masa de cel putin  12 tone, dar mai mică de 13 

tone 
0 154 0 154 

 2. Masa de cel putin  13 tone, dar mai mică de 14 

tone 
154 426 154 426 

 3. Masa de cel putin  14 tone, dar mai mică de 15 

tone 
426 599 426 599 

 4. Masa de cel putin  15 tone, dar mai mică de 18 

tone 
599 1357 599 1357 

 5. Masa de cel putin  18 tone 599 1357 599 1357 

II. trei axe 



 1. Masa de cel putin  15 tone, dar mai mică de 17 

tone 
154 268 154 268 

 2. Masa de cel putin  17 tone, dar mai mică de 19 

tone 
268 550 268 550 

 3. Masa de cel putin  19 tone, dar mai mică de 21 

tone 
550 713 550 713 

 4. Masa de cel putin  21 tone, dar mai mică de 23 

tone 
713 1099 713 1099 

 5. Masa de cel putin  23 tone, dar mai mică de 25 

tone 
1099 1708 1099 1708 

 6. Masa de cel putin  25 tone, dar mai mică de 26 

tone 
1099 1708 1099 1708 

 7. Masa de cel putin  26 tone 1099 1708 1099 1708 

III. patru axe 

 1. Masa de cel putin  23 tone, dar mai mică de 25 

tone 
713 723 713 723 

 2.  Masa de cel putin  25 tone, dar mai mică de 27 

tone 
723 1129 723 1129 

 3. Masa de cel putin  27 tone, dar mai mică de 29 

tone 
1129 1792 1129 1792 

 4. Masa de cel putin  29 tone, dar mai mică de 31 

tone 
1792 2658 1792 2658 

 5. Masa de cel putin  31 tone, dar mai mică de 32 

tone 
1792 2658 1792 2658 

 6. Masa de cel putin  32 tone 1792 2658 1792 2658 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMBINATII DE AUTOVEHICULE, AUTOVEHICULE ARTICULATE SAU TRENURI RUTIERE, DE TRANSPORT MARFA 

 CU MASA TOTALA MAXIMA AUTORIZATA EGALA SAU MAI MARE DE 12 TONE   

Cf art.470 alin.(6), art 491, alin 1 indice 1 indexare in functie de rata de schimb a monedei euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numarul de axe 

si greutatea bruta incarcata maxima admisa 

NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2023 

Impozitul in lei/an 

persoane fizice 

Impozitul in lei/an 

persoane juridice 

Ax(e) motor(oare) cu 

sistem de suspensie 

pneumatica sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme de 

suspensie pentru axele 

motoare 

Ax(e) motor(oare) cu 

sistem de suspensie 

pneumatica sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme de 

suspensie pentru axele 

motoare 

  I. 2+1 axe 



 1. Masa de cel putin  12 tone, dar mai mică de 14 

tone 
0 0 0 0 

 2. Masa de cel putin  14 tone, dar mai mică de 16 

tone 
0 0 0 0 

 3. Masa de cel putin  16 tone, dar mai mică de 18 

tone 
0 70 0 70 

 4. Masa de cel putin  18 tone, dar mai mică de 20 

tone 
70 159 70 159 

 5. Masa de cel putin  20 tone, dar mai mică de 22 

tone 
159 372 159 372 

 6. Masa de cel putin  22 tone, dar mai mică de 23 

tone 
372 481 372 481 

 7. Masa de cel putin  23 tone, dar mai mică de 25 

tone 
481 867 481 867 

 8. Masa de cel putin  25 tone, dar mai mică de 28 

tone 
867 1520 867 1520 

 9. Masa de cel putin  28 tone 867 1520 867 1520 

II. 2+2 axe 

 1. Masa de cel putin  23 tone, dar mai mică de 25 

tone 
149 347 149 347 

 2. Masa de cel putin  25 tone, dar mai mică de 26 

tone 
347 570 347 570 

 3. Masa de cel putin  26 tone, dar mai mică de 28 

tone 
570 837 570 837 

 4. Masa decel putin  28 tone, dar mai mică de 29 

tone 
837 1010 837 1010 

 5. Masa de cel putin  29 tone, dar mai mică de 31 

tone 
1010 1658 1010 1658 

 6. Masa de cel putin  31 tone, dar mai mică de 33 

tone 
1658 2302 1658 2302 

 7. Masa de cel putin  33 tone, dar mai mică 36 

tone 
2302 3494 2302 3494 



 

 

 

 

 

 

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

tone 
2302 3494 2302 3494 

 9. Masa de cel putin  38 tone 2302 3494 2302 3494 

III. 2+3 axe 

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

tone 

1.804 2.511 1.804 2.511 

 2. Masa de cel putin  38 tone, dar mai mică de 40 

tone 

2.511 3.412 2.511 3.412 

 3. Masa de cel putin  40 tone 2.511 3.412 2.511 3.412 

IV. 3+2 axe 

 1. Masa de cel putin  36 tone, dar mai mică de 38 

tone 1.594 2.213 1.594 2.213 
 2. Masa de cel putin  38 tone, dar mai mică de 40 

tone 2.213 3061 2.213 3061 
 3. Masa de cel putin  40 tone, dar mai mică de 44 

tone 3061 4.528 3061 4.528 
 4. Masa de cel putin  44 to 

3061 4.528 3061 4.528 
V. 3+3 axe 

 1. Masa de cel putin  36 tone, dar mai mică de 38 

tone 907 1.097 907 1.097 
 2. Masa de cel putin  38 tone, dar mai mică de 40 

tone 1.097 1.638 1.097 1.638 
 3. Masa de cel putin  40 tone, dar mai mică de 44 

tone 1.638 2.608 1.638 2.608 
 4. Masa de cel putin  44 tone 1.638 2.608 1.638 2.608 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 2+3 axe 

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

tone 
1832 2549 1832 2549 

 2. Masa de cel putin  38 tone, dar mai mică de 40 

tone 
2549 3465 2549 3465 

 3. Masa de cel putin  40 tone 2549 3465 2549 3465 
IV. 3+2 axe     

 1. Masa de cel putin  36 tone, dar mai mică de 38 

tone 
1619 2247 1619 2247 

 2. Masa de cel putin  38 tone, dar mai mică de 40 

tone 
2247 3108 2247 3108 

 3. Masa de cel putin  40 tone, dar mai mică de 44 

tone 
3108 4598 3108 4598 

 4. Masa de cel putin  44 to 3108 4598 3108 4598 
V. 3+3 axe     

 1. Masa de cel putin  36 tone, dar mai mică de 38 

tone 
921 1114 921 1114 

 2. Masa de cel putin  38 tone, dar mai mică de 40 

tone 
1114 1663 1114 1663 

 3. Masa de cel putin  40 tone, dar mai mică de 44 

tone 
1663 2648 1663 2648 

 4. Masa de cel putin  44 tone 1663 2648 1663 2648 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMORCI, SEMIREMORCI SAU RULOTE  

Cf art.470 alin (7) 



Masa totala maxima autorizata NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2023 

Impozitul - lei/an – 

Persoane fizice Persoane juridice 

a.  pana la 1 tona, inclusiv   10   10 

b.  peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone  38 38 

c.  peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone   58 58 

d.  peste 5 tone 72 72 

 

CAPITOLUL V  – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR 

 

Cf art.474 alin. (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de 

urbanism in mediul  RURAL 

NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2023 

Taxa - lei  - 

Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism Persoane fizice Persoane juridice 

  a) pana la 150 m.p. inclusiv 7 7 

  b) intre 151 si 250 m.p. inclusiv  8 8 

  c) intre 251 si 500 m.p. inclusiv 10 10 

  d ) intre 501 si 750 m.p. inclusiv  13 13 

  e) intre 751 si 1.000 m.p. inclusiv  16 16 

  f) peste 1.000 m.p. 16+0,01 lei/mp pentru fiecare mp care 

depaseste  1.000 mp 

16+0,01 lei/mp pentru fiecare mp care 

depaseste  1.000 mp 

Cf  art.474 alin. (3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de 

urbanism  

30% din cuantumul taxei pentru eliberarea 

certificatului sau a autorizaţiei iniţiale 

30% din cuantumul taxei pentru eliberarea 

certificatului sau a autorizaţiei iniţiale 

Cf 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  

 

11 lei 

 

11 lei 

Cf art.474 alin (5) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de 

construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire-anexă  

0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de 

construcţii 

0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de 

construcţii 

Cf art.474 alin (6) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de 

construire pentru alte constructii decat cele mentionate la alin 

(5)  

1% din valoarea autorizată a lucrărilor de 

construcţii, inclusiv valoarea instalatiilor 

aferente 

1% din valoarea autorizată a lucrărilor de 

construcţii, inclusiv valoarea instalatiilor 

aferente 



Cf art.474 alin (8) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de 

construire 

 

30% din cuantumul taxei pentru eliberarea 

certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 

 

30% din cuantumul taxei pentru eliberarea 

certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 

 

Cf art.474 alin (9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de 

desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii  

0,1% din valoarea impozabilă stabilită 

pentru determinarea impozitului pe clădiri, 

aferentă părţii desfiinţate 

0,1% din valoarea impozabilă stabilită 

pentru determinarea impozitului pe clădiri, 

aferentă părţii desfiinţate 

Cf art.474 alin (10) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de 

foraje si excavari   

 

17 lei/pentru fiecare mp afectat 

 

17 lei/ pentru fiecare mp afectat 

Cf art.474 alin (12) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei 

necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea 

realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă 

autorizaţie de construire 

3% din valoarea autorizată a lucrărilor de 

organizare de şantier 

3% din valoarea autorizată a lucrărilor de 

organizare de şantier 

Cf art.474 alin (13) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de 

amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori 

campinguri 

2% din valoarea autorizată a lucrărilor de 

construcţie 

2% din valoarea autorizată a lucrărilor de 

construcţie 

Cf art.474alin (14) Taxa pentru autorizarea amplasarii de 

chioscuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, 

corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi 

în spaţiile publice  

8 lei/pentru fiecare metru pătrat de 

suprafaţă ocupată de construcţie. 

8  lei/pentru fiecare metru pătrat de 

suprafaţă ocupată de construcţie. 

Cf art.474alin (15) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii 

privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice 

de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi 

televiziune prin cablu  

 

15 lei  pentru fiecare racord 

 

15 lei  pentru fiecare racord 

Cf art.474alin (16) Taxa pentru eliberarea certificatului de 

nomenclatura stradala si adresa  

10 lei 10 lei 

Cf art.475alin (1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor 

sanitare de funcţionare  

22 lei 22 lei 

Cf art.475alin (2) Taxele pentru eliberarea atestatului de 

producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de 

comercializare a produselor din sectorul agricol : 

- taxa pentru eliberarea atestatului de producător 

- taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a 

produselor din sectorul agricol 

 

 

 

 

17 lei 

 22 lei   

 

 

 

 

17 lei 

22  lei 



Art.475alin (3) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a 

autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie 

publica*): 

- pana la 500  mp inclusiv 

- peste 500 mp 

     

 

 

 

560 lei 

4477  lei 

 

 

 

 

 

 

560 lei 

4477 lei  

 

 

CAPITOLUL VI  – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE 

 

 

Specificatie 

 

NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2023 

Cota  1ei/mp sau fractiune de mp 

 

Cf art. 477 alin.(4) si (5) Taxa pentru serviciile de reclamă şi 

publicitate 

 

2% la valoarea serviciilor de reclamă şi 

publicitate fara TVA 

X 

 

Cf art. 478 alin. (2) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi 

publicitate: 

 

  

        a) In cazul unui afisaj situat in locul in care persoana 

deruleaza activitate economica 

X 36  

 

        b) In cazul oricarui alt panou, afisaj sau oricarei altei  

structuri de afisaj pentru reclama si publicitate 

X 26  

 

 

CAPITOLUL VII – IMPOZITUL PE SPECTACOLE 



 

    Cf art.480 alin (1) Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă în România are obligaţia de a 

plăti impozitul prevăzut în prezentul capitol, denumit în continuare impozitul pe spectacole. 

    Cf art.480 alin (2) Impozitul pe spectacole se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia are loc manifestarea artistică, 

competiţia sportivă sau altă activitate distractivă. 

 

 

Specificatie 

 

NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2023 

Cota de impozit 

Cf art.481 alin. (2) 
 

2 % asupra sumelor incasate din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor 

     a) în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de 

teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă 

manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, 

un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau 

internaţională 

     b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele 

enumerate la lit. a). 5 % asupra sumelor incasate din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor 

CAPITOLUL VIII – ALTE TAXE LOCALE 

1 Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrative  560   lei 

2 Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de 
pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale 

36  lei 

3  taxa inchiriere buldoexcavator per ora  134 lei 
CAPITOLUL IX 

FACILITATI  FISCALE ACORDATE DE CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  BLEJESTI LA PLATA 

IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE IN ANUL 2023 

 

 

I. IMPOZITUL PE CLADIRI, PE TEREN , PE MIJLOACE DE TRANSPORT  

    SCUTIRI  

     Scutirile sunt acordate conform legii , respectiv art. 456 alin (1) , art. 464 alin (1),  art.469 alin (1), din Codul Fiscal : 

  



 

Procedura acordarii scutirii de la plata impozitelor pe cladiri , teren si mijloace de transport, categoriior de persoane prevazute  mai sus: 

 

           

             1.1 Pentru a beneficia de scutirea de la plata impozitului pe cladiri , teren si mijloace de transport, persoanele interesate trebuie sa faca dovada, in 

functie de motivul scutirii, cu:  

 

          - act doveditor al calitatii de luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, 

          - act doveditor din care sa reiasa ca beneficiaza de Legea 118/1990 

          - act doveditor al calitatii de veteran de razboi, vaduvelor de razboi si a vaduvelor necasatorite ale veteranilor de razboi(adeverinte) 

          - acte  de identitate  - copie( ci, certificate nastere, certificate casatorie) 

          - actul de proprietate a locuintei si terenului aferent - copie;  

          - actul de proprietate al mijlocului de transport - copie  

          - copie acte justificative din care sa reiasa gradul de handicap/invaliditate. 

                 

     

    

   1.2 Scutirile la plata impozitului pe clădiri si a impozitului pe teren se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2023 persoanelor care deţin documente 

justificative emise până la data de 31 decembrie 2022 şi care sunt depuse la Compartimentul financiar-contabil , impozite si taxe locale 

  1.3  Compartimentul financiar-contabil, impozite si taxe locale, va proceda la acordarea scutirilor prevazute in prezenta hotarare pe baza actelor solicitate. 

 
PRESEDINTE SEDINTA   

Petrescu Zoica    

CONTRASEMNEA

ZA                                                                                                                             

Secretar GENERAL 

                                                                                                                       BURCEA ADRIANA  

 

 

 

 

 

 
 


