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Tabloul  
cuprinzând cotele, valorile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, 

taxele speciale și amenzile care se stabilesc în limitele și în 
condițiile titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal 

pentru anul 2022 
 

I. Impozitul și taxa pe clădiri  art. 455 - art. 462 
 

1. PERSOANE FIZICE 
Valori impozabile pe metru pătrat de suprafața construită desfășurată la clădiri în cazul 
persoanelor fizice, conform Legii 227/2015, indexate cu rata inflației conform HCL 
98/22.04.2021 

 

Tipul clădirii 

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2022 

Valoarea impozabilă – lei / m2 - 

Cu instalaţii de apă, 

canalizare, electrice, 

încălzire (condiţii 

cumulative) 

Fără instalaţii de apă, 

canalizare, electricitate 

sau încălzire 

0 1 2 

A. Clădire cu cadre din beton armat 

sau cu pereți exteriori din cărămida 

arsă sau din orice alte materiale 

rezultate în urma unui tratament termic 

și/ sau chimic 

 

  

1128,44 

 

 

677,05 

B. Clădire cu pereți exteriori din lemn, 

din piatra naturală, din cărămidă 

nearsă, din vălătuci sau din orice alte 

materiale nesupuse unui tratament 

termic și/ sau chimic 

 

 

338,51 

 

 

225,67 

C. Clădire - anexă cu cadre din beton 

armat sau cu pereți exteriori din 

cărămidă arsă sau din orice alte 

materiale rezultate în urma unui 

tratament termic și/ sau chimic 

225,67 197,47 

D. Clădire – anexă cu pereți exteriori 

din lemn, din piatră naturală, din 

cărămidă nearsa, din vălătuci sau din 

orice alte materiale nesupuse unui 

tratament termic și/ sau chimic 

141,05 84,62 

E. În cazul contribuabilului care deține 

la aceeași adresa încăperi amplasate 

la subsol, la demisol, și/ sau la 

mansardă, utilizate ca locuință, în 

oricare dintre tipurile de clădiri 

prevăzute la lit. A - D 

75% din suma care   

s-ar aplica clădirii 

75% din suma care 

s-ar aplica clădirii 

F. În cazul contribuabilului care deține 

la aceeași adresă încăperi amplasate 

la subsol, la demisol, și/ sau la 

mansardă, utilizate în alte scopuri 

decât cel de locuință, 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 
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Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcție de rangul localității și zona 
în care este amplasată clădirea prin înmulțirea valorii determinate conform alin. (2)-(5) cu 
coeficientul de corecție corespunzător, prevăzut în tabelul următor: 

 

Zona în 

cadrul 

localității 

Coeficient 

A 2,40 

B 2,30 

C 2,20 

D 2,10 

 

Cotele luate in calcul la stabilirea impozitului pentru clădirile rezidențiale / 
nerezidențiale se mențin la nivelul anului 2021 astfel: 

1.1 cota impozitului pentru clădirile rezidențiale se stabilește la 0,1% - art.457 alin.1 
1.2 cota impozitului pentru clădirile nerezidențiale se stabilește la 0,8% -art.458 alin.1 
1.3 cota impozitului pentru clădirile nerezidențiale utilizate pentru activități din domeniul 
agricol se stabilește la 0,4%  - art. 458 alin (3) 
1.4 cota impozitului pentru clădirile nerezidențiale pentru care valoarea clădirii nu poate fi 
calculată conform prevederilor art. 458 alin. (1) se stabilește la 2% asupra valorii impozabile 
determinate conform art. 457. 

 
 

2. PERSOANE JURIDICE 
 

Cotele luate in calcul la stabilirea impozitului pentru clădirile rezidențiale / 
nerezidențiale se mențin la nivelul anului 2021 astfel: 

2.1 cota impozitului pentru clădirile rezidențiale se stabilește la 0,2% (art.460 alin.1) 
2.2 cota impozitului pentru clădirile nerezidențiale se stabilește la 1,3% (art.460 

alin.2) 
2.3 cota adițională pentru impozitul / taxa pe clădirile deținute de persoanele juridice 
(art. 460 alin 1 si art. 460 alin 2) se stabilește la 15,385% conform art. 489, alin. (1) 
2.4 cota impozitului pentru clădirile nerezidențiale utilizate pentru activități din domeniul 
agricol se stabilește la 0,4%  (art. 460 alin 3) 
2.5 în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în 
ultimii 3 ani anteriori anului de referință, cota impozitului/taxei pe clădiri este de 5% (art. 460 
alin 8) 

 

II. IMPOZITUL ȘI TAXA PE TEREN 
 
II.1 Terenurile situate în intravilan categoria de folosință - terenuri cu construcții (art.465 
alin.2) – nivelurile se indexează cu rata inflației conform HCL 98/22.04.2021 
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Zona  în  cadrul   

localităţii 

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 

2022 – lei / ha indexate cu rata inflației 

conform HCL 98/22.04.2021 

                      A 
 

10.228 

B 7.136 

C 4.515 

D 2.389 

 
II.2 Terenuri situate în intravilan – orice altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu 

construcții (art.465 alin.4)  - sume indexate cu rata inflației conform HCL 98/22.04.2021: 
         

Nr. 

Crt. 

Zona 

 

Categoria  de folosinţă 

 

Zona 

A 

 

Zona 

B 

 

Zona 

C 

 

 

Zona 

D 

1. Teren arabil 31,58 23,68 21,43 16,91 

2. Păşune 23,68 21,43 16,91 14,66 

3. Fâneaţă 23,68 21,43 16,91 14,66 

    4. Vie 51,90 39,49 31,58 21,43 

5. Livadă  59,79 51,90 39,49 31,58 

6. Pădure sau alt teren cu 

vegetaţie forestieră 

31,58 23,68 21,43 16,91 

7. Teren cu ape 16,91 14,66 9,01 0 

8. Drumuri şi căi ferate  0 0 0 0 

9. Neproductiv  0 0 0 0 

 
Suma stabilită conform alin. (4) se înmulțește cu coeficientul de corecție, care pentru 
municipiul Piatra Neamț este 4. 

 
II.3  Terenuri situate în extravilan (art.465 alin.7) -  sume indexate cu rata inflației conform 
HCL 98/22.04.2021:  

- lei / ha - 
Nr. 

Crt. 

Zona 

Categoria  de folosinţă 

 

Nivel aplicabil în anul 

2022 indexat cu rata 

inflației conform HCL 

98/22.04.2021 

- lei - 

1 Teren cu construcții 34,96 

2 Arabil 56,40 

3 Pășune 31,58 

4 Fâneață 31,58 

5 
Vie pe rod, alta decât cea 

prevăzuta la nr. crt. 5.1 
62,06 

5.1 Vie pana la intrarea in rod 0 

6 
Livada pe rod, alta decât cea 

prevăzuta la nr. crt. 6.1 
63,18 

6.1 Livada pana la intrarea pe rod 0 
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7 

Pădure sau alt teren cu vegetație 

forestiera, cu excepția celui 

prevăzut la nr. crt. 7.1 

18,04 

7.1 
Pădure in vârsta de pana la 20 de 

ani si pădure cu rol de protecție 
0 

8 
Teren cu apa, altul decât cel cu 

amenajări piscicole 
6,76 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 38,35 

9 Drumuri si cai ferate 0 

10 Teren neproductiv 0 

  
Nota:valorile din tabel se înmulțesc cu coeficienții de corecție corespunzători rangului 
localității prevăzuți la art.457 alin.6  

 
II.4 In conformitate cu art. 489 alin. (5) Impozitul pe clădiri și impozitul pe teren se majorează 
cu 100% pentru clădirile și terenurile neîngrijite situate în intravilan pe raza municipiului 
Piatra Neamț. 
 

  

III. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 
 
III.1 Mijloace de transport cu tracțiune mecanică (art. 470 alin.2) - sume indexate cu rata 
inflației conform HCL 98/22.04.2021: 
Nr. 

Crt. 
Mijloace de transport cu tracțiune mecanică 

Nivelurile aplicabile în 

anul fiscal 2022 indexat 

cu rata inflației conform 

HCL 98/22.04.2021 

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cmc sau fracțiune din aceasta) 

1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu 

capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3 inclusiv 
9,01 

2 Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea de peste 

1600 cm3 
10,14 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 si 2000 

cm3 inclusiv 
20,29 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 si 2600 

cm3 inclusiv 
81,23 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 2601 cm3 si 3000 

cm3 inclusiv 
162,48 

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 cm3 327,24 

7. Autobuze, autocare, microbuze 27,06 

8. Alte autovehicule cu masa totala maximă autorizată de până 

la 12 tone inclusiv 
33,83 

9. Tractoare înmatriculate 20,29 

II. Vehicule înregistrate 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică -- lei/200 cmc  

1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4800 cmc 4,50 

1.2 Vehicule înregistrate cu capacitatea cilindrică > 4800 cmc 6,76 

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată 169,24 lei/an 

 
În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 95%, conform HCL 
389/16.12.2014 (art.470 alin.3). 
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III.2 Autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 
tone (art. 470 alin 5), nivelurile aplicabile în anul fiscal 2022 indexate conform HCL 
nr.267/28.10.2011 
 

 

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă 

admisă 

Nivelurile aplicabile în anul 

fiscal 2022 indexate conform 

HCL nr. 267/28.10.2021 

Ax(e) 

motor(oare) cu 

sistem de 

suspensie 

pneumatică 

sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme 

de suspensie 

pentru axele 

motoare 

I. doua axe   

1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mica de 13 tone 0 153,37 

2 Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mica de 14 tone 153,37 425,49 

3 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mica de 15 tone 425,49 598,65 

4 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mica de 18 tone 598,65 1355,62 

5 Masa de cel puțin 18 tone 598,65 1355,62 

II. 3 axe   

1 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mica de 17 tone 153,37 267,17 

2 Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mica de 19 tone 267,17 549,17 

3 Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mica de 21 tone 549,17 712,44 

4 Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mica de 23 tone 712,44 1098,35 

5 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 1098,35 1706,89 

6 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 1098,35 1706,89 

7 Masa de cel puțin 26 tone 1098,35 1706,89 

III. 4 axe   

1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 712,44 722,34 

2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mica de 27 tone 722,34 1128,03 

3 Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mica de 29 tone 1128,03 1791,00 

4 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 1791,00 2656,81 

5 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mica de 32 tone 1791,00 2656,81 

6 Masa de cel puțin 32 tone 1791,00 2656,81 

 
 
 
 
 
 
 
III.3 În cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de 
transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone (art. 470 alin 6), 
nivelurile aplicabile în anul fiscal 2022 indexate conform HCL nr.267/28.10.2021. 
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Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă 

admisă 

Nivelurile aplicabile în anul 

fiscal 2022 indexate conform 

HCL 267/28.10.2021 

Ax(e) 

motor(oare) 

cu sistem de 

suspensie 

pneumatică 

sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme de 

suspensie 

pentru axele 

motoare 

I. 2+1 axe   

1 Masa de cel puțin 2 tone, dar mai mica de 14 tone 0 0 

2 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mica de 16 tone 0 0 

3 Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mica de 18 tone 0 69,27 

4 Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mica de 20 tone 69,27 158,32 

5 Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mica de 22 tone 158,32 371,06 

6 Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mica de 23 tone 371,06 479,91 

7 Masa de cel puțin de 23 tone, dar mai mica de 25 tone 479,91 865,81 

8 Masa de cel puțin de 25 tone, dar mai mica de 28 tone 865,81 1518,88 

9 Masa de cel puțin 28 tone 865,81 1518,88 

II. 2+2 axe   

1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 148,43 346,33 

2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 346,33 568,96 

3 Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mica de 28 tone 568,96 836,13 

4 Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mica de 29 tone 836,13 1009,29 

5 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 1009,29 1657,41 

6 Masa de  cel puțin 31 tone, dar mai mica de 33 tone 1657,41 2300,59 

7 Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mica de 36 tone 2300,59 3492,94 

8 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 2300,59 3492,94 

9 Masa de cel puțin 38 tone 2300,59 3492,94 

III. 2+3 axe   

1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1830,58 2547,96 

2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2547,96 3463,25 

3 Masa de cel puțin 40 tone 2547,96 3463,25 

IV. 3+2 axe   

1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1617,83 2246,17 

2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2246,17 3107,03 

3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 3107,03 4596,23 

4 Masa de cel puțin 44 tone 3107,03 4596,23 

V. 3+3 axe   

1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 920,24 1113,19 

2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 1113,19 1662,36 

3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 1662,36 2646,91 

4 Masa de cel puțin 44 tone 1662,36 2646,91 
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III.4 În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o 
combinație de autovehicule prevăzută la alin (6), impozitul pe mijloacele de transport este 
egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor, sumă indexată cu rata inflației 
conform HCL 98/22.04.2021(art. 470 alin.7) 

Masa totala maxima autorizata 

Nivelurile aplicabile in anul fiscal 2022 

indexate cu rata inflației conform HCL 

98/22.04.2021 

Impozitul – lei -  

a. Până la 1 tona inclusiv 10,14 

b. Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone 38,35 

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 58,67 

d. Peste 5 tone 72,20 

 
III.5 În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu 

suma corespunzătoare din tabelul următor, sumă indexată cu rata inflației conform 
HCL 98/22.04.2021 (art.470 alin.8):  

Mijloace de transport pe apa 

Nivelurile aplicabile in anul 

fiscal 2022 indexate cu rata 

inflației conform HCL 

98/22.04.2021 

Impozitul – lei - 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și 

uz personal 

23,68 

2. Bărci fără motor, folosite in alte scopuri 63,18 

3. Bărci cu motor 236,96 

4. Nave de sport și agrement  1262,73 

5. Scutere de apă 236,96 

6. Remorchere și împingătoare 

a) pana la 500 CP inclusiv 

b) peste 500 CP, dar nu  peste 2.000 CP 

c) peste 2.000 CP, dar nu peste 4.000 CP 

d) peste 4.000 CP 

 

 630,79 

1025,76 

1577,56 

2524,34 

8. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fracțiune 

din aceasta 

 

205,37 

9. Ceamuri, șlepuri si barje fluviale: 

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone 

inclusiv 

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone, 

dar nu peste 3.000 tone 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone  

 

205,37 

 

315,95 

 

552,93 
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IV. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ȘI A 
AUTORIZAȚIILOR 

 
IV.1 Art. 474 alin.1 - Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, 
este egală cu suma stabilită conform tabelului următor, suma indexata cu rata inflației 
conform HCL 98/22.04.2021 

Taxa pentru eliberarea certificatului de 

urbanism, în mediul urban* 

Nivelurile aplicabile in anul fiscal 2022 

indexat cu rata inflației conform HCL 

98/22.04.2021 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de 

urbanism 

Taxa – lei - 

a) Până la 150 m2 inclusiv                                           6,76 

b) Între 151 m2şi 250 m2 inclusiv     7,88 

c) Între 251 m2şi 500 m2 inclusiv     10,14 

d) Între 501 m2şi 750 m2 inclusiv    13,53 

e) Între 751 m2şi 1.000 m2 inclusiv 15,79 

f) Peste 1.000 m2 
15,79+ 0,01 lei/mp pentru fiecare mp care 

depăşeşte 1.000 mp
 

IV.2 Art.474 alin.4 - Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de 
urbanism și amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din 
cadrul consiliului județean este în sumă de 16,91 lei, sumă indexată cu rata inflației conform 
HCL 98/22.04.2021. 
IV.3 Art.474 alin.5 - Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire 
rezidențială sau clădire - anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de 
construcții. 
IV.4 Art.474 alin.6 - Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte 
construcții decât cele menționate la art.474 alin (5) este egală cu 1% din valoarea autorizată 
a lucrărilor de construcție, inclusiv valoarea instalațiilor aferente. 
IV.5 Art.474 alin.9 - Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, 
a unei construcții este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea 
impozitului pe clădiri aferentă părții desființate. 
IV.6  Art.474 alin.10 - Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări necesare 
lucrărilor de cercetare și prospectarea terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice și a 
studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol și alte excavări se datorează 
de către titularii dreptului de prospecțiune și exploatare și se calculează prin înmulțirea 
numărului de metri pătrați ce vor fi efectiv afectați la suprafața solului de foraje și excavări cu 
o valoare de 16,91 lei, sumă indexată cu rata inflației conform HCL 98/22.04.2021. 
IV.7 Art.474 alin. 12 - Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de 

organizare de șantier  în vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în alta 
autorizație de construcție este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare 
de șantier.  
IV.8 Art.474 alin. 13  Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de 

corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor 
de construcție.  
IV.9  Art.474 alin.14 - Taxa pentru autorizarea amplasării de terase estivale, chioșcuri, 
containere, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame 
situate pe căile și în spațiile publice este de 9,01 lei pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă 
ocupată de construcție, sumă indexată cu rata inflației conform HCL 98/22.04.2021. 
IV.10 Art. 474 alin.15 - Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri 
și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, 
telefonie și televiziune prin cablu este de 14,66 lei pentru fiecare racord,sumă indexată cu 
rata inflației conform HCL 98/22.04.2021. 



9 

 

IV.11 Art.474 alin.16 - Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și 
adresă este de 10,14 lei,sumă indexată cu rata inflației conform HCL 98/22.04.2021. 
 

 

V.TAXA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAȚIILOR PENTRU DESFĂȘURAREA 
UNOR ACTIVITĂȚI 

V.1 Art.475 alin.1 - Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare este de 
22,56 lei, nivel indexat cu rata inflației conform HCL 98/22.04.2021. 

V.2 Art.475 alin.2 – Taxa pentru eliberarea atestatului de producător este 80 lei.  
Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 
este de 80 lei.  

1) V.3 Persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele 561-
Restaurante, 563-Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932- Alte 
activități recreative și distractive potrivit Clasificării activităților din economia 
națională – CAEN, actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național 
de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din 
economia națională – CAEN, datorează bugetului local al municipiului în a 
cărui rază administrativ – teritorială se desfășoară activitatea, o taxă pentru 
eliberarea /vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea acestor activități, 
în funcție de suprafața aferentă activităților respective. 
 Taxă pentru eliberarea/ vizarea anuală a autorizației pentru 
deschiderea/funcționarea exercițiului comercial: 

 Alimentație publică: Baruri și alte activități de servire a băuturilor – cod 
CAEN 5630; 

 Alte activități recreative și distractive: 
- Alte activități recreative și distractive - cod CAEN 9320 
- Bâlciuri și parcuri de distracții – cod CAEN 9321 
- Alte activități recreative și distractive n.c.a. – cod CAEN 9329 

Potrivit art. 475 alin (3) din Legea 227/2015 (a) privind Codul Fiscal este în 
sumă de:  
-   700 lei/an – pentru unitățile cu o suprafață de servire de până la 100 mp; 
- 1500 lei – pentru unitățile cu o suprafață de servire cuprinsă între 101 și 400 mp; 
- 3000 lei - pentru unitățile cu o suprafață de servire cuprinsă  între 401 și 500 mp; 
- 4000 lei - pentru unitățile cu o suprafață de servire de peste 500 mp. 

 Alimentație publică: Restaurante - cod CAEN 5610 
- 900 lei/an – pentru unitățile cu o suprafață de servire de până la 100 mp; 
- 1700 lei – pentru unitățile cu o suprafață de servire cuprinsă între 101 și 400 mp; 
- 3500 lei - pentru unitățile cu o suprafață de servire cuprinsă  între 401 și 500 mp; 
- 4500 lei - pentru unitățile cu o suprafață de servire de peste 500 mp. 

    
  Taxa pentru vizarea anuală a autorizației pentru deschiderea/funcționarea 
exercițiului comercial de Alimentație publică sau Alte activități recreative și distractive, 
aferente anului fiscal 2022, se achită până la data de 31.12.2021. 
   

VI.TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE 
VI.1  Art.477  
 Pentru anul 2022 taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitatese 
menține la nivelul anului 2021 si se calculează prin aplicarea cotei de 3% la valoarea 
serviciilor de reclamă și publicitate. 
VI .2 Art.478  
 Pentru anul 2022, nivelul taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate, se 
stabilește după cum urmează:  
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- 36,10 lei/mp sau fracțiune de mp - în cazul unui afișaj situat în locul în care 
persoana derulează o activitate economică, nivel indexat cu rata inflației conform HCL 
98/22.04.2021; 

- 25,94 lei/mp sau fracțiune de mp – în cazul oricărui alt panou sau structură de 
afișaj pentru reclamă și publicitate, nivel indexat cu rata inflației conformHCL 
98/22.04.2021. 

 
VII. IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

 
Art.481 Impozitul pe spectacolese calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma 
încasată din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor, exclusiv taxa pe valoarea 
adăugată. 
 Pentru anul 2022 cota de impozit pe spectacole se menține la nivelul anului 2021 si 
se determină după cum urmează: 

a) în cazul unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau 
manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice 
competiție internă sau internațională, cota de impozit este egală cu 2%. 

b) in cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a), cota de 
impozit este de 5%. 

  
VIII.TAXE SPECIALE (art. 484) 

 
VIII.1 Taxa edilitară - pentru refacerea fațadelor la unele imobile situate în municipiul 
Piatra Neamț, pentru amenajarea zonelor adiacente blocurilor (spații verzi, alei, mobilier), 
pentru utilități. În anul fiscal 2022se calculează aplicând cota de 15% la valoarea impozitului 
pe clădiri anual aferent spațiilor cu destinație de locuință sau altă destinație situate în 
imobilele blocuri de locuințe și blocuri de locuințe cu spații cu alta destinație de pe raza 
municipiului Piatra Neamț aflate în proprietatea contribuabililor persoane fizice/juridice 
VIII.2 În anul fiscal 2022 taxa specială pentru protecția civilă se calculează aplicând cota 
de 5% la valoarea impozitului pe clădiri anual aferent construcțiilor situate pe raza 
municipiului Piatra Neamț aflate în proprietatea contribuabililor persoane fizice/juridice. 
VIII.3 Taxă pentru emiterea în regim de urgență a certificatului fiscal, respectiv în aceeași 
zi cu cea a depunerii cererii, în cazul în care documentația depusă este completă și corectă, 
se stabilește in anul 2022 la suma de 20 lei / certificat. 
VIII.4 Taxă prelucrare declarații în regim de urgență se stabilește in anul 2022 la suma de 
50 lei/declarație. 
VIII.5 Taxa privind comunicarea actelor de executare silita prin poștă se stabilește in anul 
2022 la suma de 8 lei/comunicare. 

 
IX. ALTE TAXE LOCALE (ART.486) 

IX.1 
- pentru înregistrarea vehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării (mașini autopropulsate 
pentru lucrări, mașini agricole sau forestiere, utilaje folosite în lucrări de construcții, mopede) 
pentru anul 2022 este de 300 lei; 
- înregistrarea vehiculelor cu tracțiune animală pentru anul 2022  este de 50 lei; 
- eliberarea autorizației pentru autovehiculele «ȘCOALA» pentru anul 2022 este de 200 
lei/an/vehicul; 

- eliberarea autorizației pentru transportul rutier anual sau ocazional al mărfurilor 
periculoase pentru anul 2022 este de: 

 200 lei/an/autovehicul  
   50 lei/zi/autovehicul; 

- eliberarea autorizației pentru transportul anual sau ocazional cu autovehicule cu mase 
sau dimensiuni de gabarit care depășesc limitele maxime admise de lege pentru anul 
2022 este de: 

 1000 lei/an/autovehicul 



11 

 

   100 lei/zi/autovehicul; 
- eliberarea autorizației pentru transportul anual sau ocazional cu autovehicule ce 

depășesc masa totală maxim admisă, desfășurate pe străzi cu interdicție de tonaj 
peste 3,5 t astfel: 

o pentru autovehicule cu masa totală peste 3,5 t si pana la 7,5 t: 
 400 lei/an/autovehicul 
   50 lei/zi/autovehicul 

o pentru autovehicule cu masa totală peste 7,5 t si pana la 16 t: 
 800 lei/an/autovehicul 
  60 lei/zi/autovehicul 

o pentru autovehicule cu masa totală peste 16 t: 
 800 lei/an/autovehicul  
  80 lei/zi/autovehicul; 

- eliberarea autorizației pentru transportul anual sau ocazional, cu tractoare, utilaje 
agricole, utilaje folosite în construcții, diverse utilaje, pe străzi cu interdicție de tonaj 
peste 3,5 t pentru anul 2022 este de: 

 400 lei/an/autovehicul; 
   60 lei/zi/autovehicul. 

- eliberarea autorizației de dispecerat taxi pentru anul 2022 – 600 lei; 
- vizarea anuala a autorizației de dispecerat  taxi pentru anul 2022 – 200 lei; 
- eliberarea autorizației de transport în regim taxi pentru anul 2022 este de 400 lei; 
- eliberarea pentru prima data a autorizațiilor de taxi, copiilor conforme pentru 

transportul în regim de închiriere, precum și a copiilor conforme ale certificatului de 
înregistrare pentru anul 2022 - 160 lei; 

- vizarea autorizației de transport taxi pentru anul 2022 – 400 lei; 
- eliberarea autorizațiilor de taxi și a copiilor conforme în cazul înlocuirii autovehiculului 

sau a pierderii ori deteriorării autorizațiilor de taxi sau a copiei conforme pentru anul 
2022 – 100 lei; 

- aplicarea siglelor de securitate pe ecusoane pentru anul 2022 – 10 lei;  
- eliberarea autorizației de transport pentru efectuarea transportului de mărfuri în regim  

contractual, a transportului de mărfuri cu tractoare cu remorci, a transportului public de 
persoane pe cablu, a transportului public local efectuat cu vehicule speciale destinate 
serviciilor funerare pentru anul 2022 – 150 lei; 

- eliberarea copiei conforme a autorizației de transport pentru efectuarea transportului 
de mărfuri în regim contractual, a transportului de mărfuri cu tractoare cu remorci, a 
transportului public local efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare 
pentru anul 2022 – 100 lei/an/vehicul; 

- vizarea anuala a copiei conforme a autorizațiilor de transport pentru efectuarea 
transportului de mărfuri în regim contractual, a transportului de mărfuri cu tractoare cu 
remorci, a transportului public local efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor 
funerare  pentru anul 2022 – 200 lei/an/vehicul; 

- eliberarea licenței de traseu pentru anul 2022 – 300 lei/vehicul; 
- eliberare aviz utilizare stații – 200 lei/an/vehicul; 

  
- taxa pentru eliberarea acordului de funcționare în vederea exercitării unei activități 
comerciale sau de prestări servicii, pe teritoriul municipiului Piatra Neamț este de 20 lei/cod 
CAEN. 
- taxă schimbare orar de funcționare pentru acorduri/ autorizații/ avize temporare – 35 lei; 
- taxă eliberare duplicat acord/ autorizație/ aviz temporar – 50 lei; 
- taxă eliberare aviz temporar de funcționare: 

 pentru alimentație publică  - 100 lei/ eveniment; 

 pentru activități comerciale – 50 lei/ eveniment; 

 pentru terase sezoniere – 300 lei; 
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IX.2 
Alte taxe pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obținerii de 
venit care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localității unde acestea sunt 
utilizate, și pentru activitățile cu impact asupra mediului înconjurător este în sumă de 40 
lei/an/buc, conform art. 486, alin (2) din Legea 227/2015  
 
Nr. 

Crt. 

Echipamente și utilaje Nivel an 2022 

lei/ echipament sau 

utilaj 

1 Auto cositoare  40 

2 Autoexcavator (excavator pe autoșasiu) 40 
3 Autogreder sau autogreper 40 
4 Buldozer pe pneuri 40 
5 Compactor autopropulsat 40 
6 Excavator cu raclați pentru săpat șanțuri, excavator cu rotor pentru săpat 

șanțuri sau excavator pe pneuri, săpător șantier 

40 

7 Freză autopropulsată pentru canale sau pentru pământ stabilizat 40 
8 Freză rutieră 40 
9 Încărcător cu o cupă pe pneuri (ifron IF, 80, TIH) 40 
10 Instalație autopropulsată de sortare – concasare 40 
11 Macara cu graifer 40 
12 Macara mobilă pe pneuri 40 
13 Macara tun autopropulsată 40 
14 Mașină autopropulsată pentru oricare din următoarele:   X 

14.1 Lucrări de terasamente 40 
14.2 Construcția și întreținerea drumurilor 40 
14.3 Decopertarea îmbrăcămintei asfaltice la drumuri 40 
14.4 Finisarea drumurilor 40 
14.5 Forat 40 
14.6 Turnarea asfaltului 40 
14.7 Înlăturarea zăpezii 40 
15 Șasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemne 40 
16 Tractor pe pneuri 40 
17 Troliu autopropulsat 40 
18 Utilaj multifuncțional pentru întreținerea drumurilor 40 
19 Vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă 40 
20 Vehicul pentru măcinat și compactat deșeuri 40 
21 Vehicul pentru marcarea drumurilor 40 
22 Vehicul pentru tăiat și compactat deșeuri 40 

 
IX.3  
- taxă divorț pe cale administrativă – 600 lei – art. 486 alin (4) din Legea nr. 227 / 2015 

privind codul fiscal; 
- taxă pentru transcrierea certificatelor/ extraselor de stare civilă eliberate cetățenilor 

români de autoritățile altor state, în regim de urgență, pentru anul 2022 – 200 lei;   
 

IX.4 
- Taxă de urgență pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală – 50 de lei 
(eliberare în regim de urgență de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării/depunerii 
documentației complete) 
- Taxa de urgență pentru eliberarea certificatului de urbanism – 200 lei (eliberarea în 
regim de urgență de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării/depunerii documentației 
complete – conform Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr.50/1991, modificate și completate); 
- Taxa de urgență pentru eliberarea autorizaţiilor de construire/desființare, pe tipuri de 
lucrări: 
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a) Categorii de construcții la care se acceptă documentația tehnică cu conținut 
simplificat conform anexei 2 la Ordinul 839/2009, pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 (branșamente/ racorduri la utilități, 
anexe, împrejmuiri, șarpante, panouri, firme, organizare de șantier) – 200 lei 
(eliberare în regim de urgență de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării/depunerii 
documentației complete); 

b) Locuințe cu și fără racorduri la utilități – taxa se calculează la categoria de lucrări 
determinata – 500 lei (eliberarea în regim de urgență de 3 zile lucrătoare de la data 
înregistrării/ depunerii documentației complete – conform conținutului cadru cu 
modificările și completările ulterioare prevăzut în Anexa 1 la Legea nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările si completările 
ulterioare); 

c) Construcții cu altă destinație decât cea de locuință – 500 lei (eliberarea în regim de 
urgență de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării/ depunerii documentației 
complete);  

Conform Legii nr. 50/1991, certificatele de urbanism și autorizațiile de 
construire/desființare se emit in maxim 30 de zile de la înregistrare. Conform art. 7 din 
aceeași lege, documentația incompleta se restituie in 5 zile de la data înregistrării/depunerii 
cu mențiunea în scris a elementelor necesare in vederea completării acesteia. 

 Cererea pentru eliberarea certificatului de urbanism – 5 lei; 
 Cererea pentru prelungirea certificatului de urbanism – 5 lei; 
 Cererea pentru eliberarea autorizaţiei de construire desființare – 5 lei; 
 Cererea pentru prelungirea autorizaţiei de construire desființare – 5 lei; 

 Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte 
asemenea planuri, deținute de consiliile locale conform art. 486 alin (5) din Legea 227/2015 - 
32 lei. 
 Taxa pentru eliberarea avizului de oportunitate în vederea elaborării documentațiilor 
de urbanism este în sumă de 100 lei conform Ordinului 233/2016 pentru aplicarea normelor 
metodologice a Legii 350/2001. 
 Taxa pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării/ extinderii construcției 
pentru anul 2022 este în sumă de 30 lei. 
 
IX.5 
- taxa de eliberare copii documente arhivate pentru anul 2022, în valoare de 5 lei/ pagină 

A4; 
- taxa eliberare copii documente arhivate pentru anul 2022, în valoare de 8 lei/ pagina A3; 
 

X. REDUCERI ȘI SCUTIRI  ACORDATE  DE CONSILIUL LOCAL 
 Pentru anul 2022 scutirile aprobate sunt următoarele: 
- scutire de la plata impozitului / taxei pe clădiri datorate pentru clădirile prevăzute la art. 
456 alin 2 lit. c), d), e), f), g), h), j), k) m), n), s) din Legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal; 
- scutire de la plata impozitului / taxei pe teren datorate pentru terenurile prevăzute la art. 
464 alin 2 lit. a), b), c), d), e), f), h), j) din Legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal; 
 
 Pentru anul 2022 se introduce: 
- scutire de la plata impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 469 alin 2 lit. b) 
din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal; 
 
 De asemenea, în anul 2022, pentru clădirile și terenurile afectate de calamităţi 
naturale se aplică in temeiul art. 456 alin. 2 lit. i) si art. 464 alin 2 lit g): 
- o reducere de 50% de la plata impozitului / taxei pe clădire / teren în situația proprietăților 
afectate în proporție de până la 50%.  
- o scutire de 100% de la plata impozitului / taxei pe clădire / teren în situația proprietăților 
afectate în proporție de peste 50 %.  
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XI. BONIFICATIE 
 

 Pentru plata cu anticipație a impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe 
teren sau a impozitului pe mijloacele de transport, datorate pentru întregul an de 
către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă 
bonificație după cum urmează: 

 Bonificație de 10 % pentru plata on-line: 
- prin intermediul site-ului www.ghiseul.ro; 
- prin intermediul site-ului www.primariapn.ro; 

 Bonificația de 8% pentru: 
- plata în numerar la ghișeele instituției; 
- plata prin POS la ghișeele instituției; 
- prin ordin plată, internet banking sau foaie de vărsământ;     

 

  
XII. ALTE PREVEDERI FISCALE 

 
 Organul fiscal renunţă la stabilirea creanţei fiscale şi nu emite decizie de impunere 
ori de câte ori constată încetarea persoanei juridice sau decesul persoanei fizice şi nu există 
succesori (art.96 alin.1 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală). 
 Organul fiscal renunţă la stabilirea creanţei fiscale şi nu emite decizie de impunere în 
situaţia în care creanţele fiscale principale datorate de contribuabil bugetului local sunt până 
la limita maximă de 20 de lei, conform prevederilor Codului de procedură fiscal (art.96 alin. 2 
și 3 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală). 
 Anularea se face şi atunci când organul fiscal constată că debitorul persoană fizică 
este dispărut sau decedat fără să fi lăsat venituri ori bunuri urmăribile (art.266 alin.3 din 
Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală). 

 
XIII.SANCȚIUNI 

 
Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice, pentru anul 2022 

limite indexate cu rata inflației conform HCL 98/22.04.2021 

Art.493 

alin (3) 

Contravenția prevăzuta la alin. 2 lit. a) se sancționează cu 

amendă  
de la 78,98 lei la 314,83 lei 

Contravențiile prevăzute la alin. 2 lit. b) se sancționează cu 

amendă 
de la 314,83 lei la 785,40 lei 

Art.493 

alin (4) 

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, 

vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și 

a biletelor de intrare la spectacole, constituie contravenție și  se 

sancționează cu amendă 

De la 366,74 lei la 1.780,69 lei 

 

Art.493 

alin (4
1
) 

Necomunicarea informațiilor și documentelor de natura celor 

prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile 

lucrătoare de la data primirii solicitării constituie contravenție și se 

sancționează cu amendă 

de la 564,21 la 2821,14 lei 

 
 În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor se majorează cu 
300%. 

 

http://www.ghiseul.ro/
http://www.primariapn.ro/

