
ANEXA nr. I 
 

TABLOUL 
cuprinzând nivelurile impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite 
sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, care se indexează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în 

anul fiscal 2024 

 
CODUL FISCAL – TITLUL IX – IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE 
 
Capitolul 1. Impozitul și taxa pe clădiri 

 
  Valoarea impozabilă a clădirii se determină prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate a acesteia, exprimată în metri pătrați, cu valoarea 
impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabelul următor: 

 
VALORILE  IMPOZABILE  

pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată la clădiri rezidențiale în cazul persoanelor fizice,  
conform Legii 227/2015 

Tipul clădirii 

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2023   NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2024 
INDEXATE CU RATA INFLAȚIEI 13,8% 

Valoarea impozabilă – lei / m2 - Valoarea impozabilă – lei / m2 - 
Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice, 

încălzire (condiţii 
cumulative) 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electricitate 

sau încălzire 

Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice, 

încălzire (condiţii 
cumulative) 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electricitate sau 

încălzire 

0 1 2 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 

1185,99 711,58 1349,66 809,78 

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 

355,77 237,18 404,87 269,91 

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 

237,18 207,54 269,91 236,18 



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 
 

148,24 88,94 168,70 101,21 

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 

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 

50% din suma care   
s-ar aplica clădirii 

50% din suma care   
s-ar aplica clădirii 

 

 

Capitolul 2.  Impozitului și taxa pe teren 
 

 În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se 
stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel: 

 

Zona  în  cadrul   
localităţii 

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2023   
lei/ha 

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2024 
INDEXATE CU RATA INFLAȚIEI 13,8% 

lei/ha 

A 
 

7.165,85 – 17.915,85 
 

8.154,74 – 20.388,24 

B 4.999,03 – 12.498,15 5.688,90 – 14.222,89 

C 3.164,26 – 7.910,67 3.600,93 – 9.002,34 

D 1.672,27 – 4.181,86 1903,04 – 4.758,96 

 
 
 
 



 În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, 
impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul 
următor, iar acest rezultat se înmulțește cu coeficientul de corecție prevăzut la alin. (5), care pentru municipiul Piatra Neamț este 4:  
  

 
 

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 
2023 
lei/ha 

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 
2024 INDEXATE CU RATA INFLAȚIEI 13,8% 

lei/ha 

Nr. 
Crt. Zona 

 
Categoria  de folosinţă 

 
Zona 

A 

 
Zona 

B 

 
Zona 

C 
 

 
Zona 

D 

 
Zona 

A 

 
Zona 

B 

 
Zona 

C 
 

 
Zona 

D 

1. Teren arabil 33,19 24,89 22,52 17,77 37,77 28,32 25,63 20,22 

2. Păşune  24,89 22,52 17,77 15,41 28,32 25,63 20,22 17,54 

3. Fâneaţă 24,89 22,52 17,77 15,41 28,32 25,63 20,22 17,54 

    4. Vie 54,55 41,50 33,19 22,52 62,08 47,23 37,77 25,63 

5. Livadă  62,84 54,55 41,50 33,19 71,51 62,08 47,23 37,77 

6. Pădure sau alt teren cu 
vegetaţie forestieră 

33,19 24,89 22,52 17,77 37,77 28,32 25,63 20,22 

7. Teren cu ape 17,77 15,41 9,47 0 20,22 17,54 10,78 0 

8. Drumuri şi căi ferate  0 0 0 0 0 0 0 0 

9. Neproductiv  0 0 0 0 0 0 0 0 
 

 În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu 
suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulțită cu coeficientul de corecție prevăzut la art. 457, alin. (6): 
 

Nr. 
Crt. Zona 

Categoria  de folosinţă 
 

NIVELURILE APLICABILE ÎN 
ANUL FISCAL 2023   

lei/ha 

NIVELURILE 
APLICABILE ÎN ANUL 

FISCAL 2024 INDEXATE 
CU RATA INFLAȚIEI 

13,8% 
lei/ha 

1 Teren cu construcții 26,08 – 36,74 29,68 – 41,81 

2 Arabil 49,81 – 59,28 56,68 – 67,46 

3 Pășune 23,71 – 33,19 26,98 – 37,77 

4 Fâneață 23,71 – 33,19 26,98 – 37,77 

5 
Vie pe rod, alta decât cea 
prevăzuta la nr. crt. 5.1 

56,91 – 65,23 64,76 – 74,23 



5.1 Vie pana la intrarea in rod 0 0 

6 
Livada pe rod, alta decât cea 
prevăzuta la nr. crt. 6.1 

56,91 – 66,40 64,76 – 75,56 

6.1 Livada pana la intrarea pe rod 0 0 

7 
Pădure sau alt teren cu vegetație 
forestiera, cu excepția celui 
prevăzut la nr. crt. 7.1 

9,47 – 18,96 10,78 – 21,58 

7.1 
Pădure in vârsta de pana la 20 de 
ani si pădure cu rol de protecție 

0 0 

8 
Teren cu apa, altul decât cel cu 
amenajări piscicole 

1,16 – 7,10 1,32 – 8,08 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 30,83 – 40,31 35,08 – 45,87 

9 Drumuri si cai ferate 0 0 

10 Teren neproductiv 0 0 

 

Capitolul 3. Impozitul pe mijloacele de transport 
 

  În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcție de capacitatea cilindrică  a 

acestuia, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracțiune din acestea cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 
Nr. 
Crt. 

Mijloace de transport cu tracțiune mecanică 

NIVELURILE 
APLICABILE ÎN 
ANUL FISCAL 

2023 

NIVELURILE 
APLICABILE ÎN 
ANUL FISCAL 

2024 INDEXATE 
CU RATA 

INFLAȚIEI 13,8% 
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 
9,47 10,78 

2 Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea de peste 1600 
cm3 

10,66 12,13 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 si 2000 cm3 
inclusiv 

21,32 24,26 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 si 2600 cm3 
inclusiv 

85,37 97,15 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 2601 cm3 si 3000 cm3 
inclusiv 

170,77 194,34 

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 cm3 343,93 391,39 
7. Autobuze, autocare, microbuze 28,44 32,36 
8. Alte autovehicule cu masa totala maximă autorizată de până la 

12 tone inclusiv 
35,56 40,47 



9. Tractoare înmatriculate 21,32 24,26 
II. Vehicule înregistrate  
1. Vehicule cu capacitate cilindrică  Lei/200 cmc Lei/200 cmc 
1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4800 cmc 2,36 – 4,73 2,69 – 5,38 
1.2 Vehicule înregistrate cu capacitatea cilindrică > 4800 cmc 4,73 – 7,10 5,38 – 8,08 
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată 59,28 – 177,87 67,46 – 202,42 

    
  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: 
 

Masa totala maxima autorizata 
NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 

FISCAL 2023 
NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 
FISCAL 2024 INDEXATE CU RATA 

INFLAȚIEI 13,8% (lei) 
a. Până la 1 tona inclusiv 10,66 12,13 
b. Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone 40,31 45,87 
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 61,66 70,17 
d. Peste 5 tone 75,88 86,35 

 
 În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

Mijloace de transport pe apa 

NIVELURILE APLICABILE 
ÎN ANUL FISCAL 2023  

 - lei- 

NIVELURILE APLICABILE 
ÎN ANUL FISCAL 2024 
INDEXATE CU RATA 
INFLAȚIEI 13,8% - lei- 

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

24,89 28,32 

2. Bărci fără motor, folosite in alte scopuri 66,40 75,56 

3. Bărci cu motor 249,04 283,41 

4. Nave de sport și agrement  Intre 0 si 1.327,13 Intre 0 si 1.510,27 

5. Scutere de apă 249,04 283,41 

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 

 
                662,96 
             1.078,07 
             1.658,02 
             2.653,08 

 
754,45 

1.226,84 
1.886,83 
3.019,21 

8. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fracțiune 
din aceasta 

 
215,84 

 
245,63 

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  

215,84 
 

332,06 
 

581,13 

245,63 
 

377,88 
 

661,33 

Capitolul 4. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor 

 

 
NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 

FISCAL 2023 
NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 
FISCAL 2024 INDEXATE CU RATA 

INFLAȚIEI 13,8% 
Taxa pentru eliberarea certificatului de 

urbanism, în mediul urban* 
  

a) Până la 150 m2 inclusiv            5,93 – 7,10 6,75 – 8,08 
b) Între 151 m2 şi 250 m2 inclusiv    7,10 – 8,28 8,08 – 9,42 
c) Între 251 m2 şi 500 m2 inclusiv    8,28 – 10,66 9,42 – 12,13 
d) Între 501 m2 şi 750 m2 inclusiv    10,66 – 14,22 12,13 – 16,18 
e) Între 751 m2 şi 1.000 m2 inclusiv 14,22 – 16,60 16,18 – 18,89 

f) Peste 1.000 m2                     
16,60 lei/mp + 0,01 lei/mp pentru 

fiecare mp care depășește 1.000 mp 
18,89 lei/mp + 0,01 lei/mp pentru 

fiecare mp care depășește 1.000 mp 
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism 17,77 20,22 
Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau 
excavări 

17,77 20,22 

Taxa pentru autorizarea amplasării de 
chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de 
expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și 
reclame situate pe căile și în spațiile publice 

 
până 9,47 lei, inclusiv pentru fiecare 
metru pătrat de suprafață ocupată de 

construcție 

 
până 10,78 lei, inclusiv pentru fiecare 
metru pătrat de suprafață ocupată de 

construcție 

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 

 
 

Până la 15,41 inclusiv, pentru fiecare 
racord  

 
 

Până la 17,54 inclusiv, pentru fiecare 
racord  

Taxa pentru eliberarea certificatului de 
nomenclatură stradală și adresă 

până la 10,66 lei, inclusiv  până la 12,13 lei, inclusiv  

 
 

 



 

 Taxa pentru eliberarea autorizațiilor pentru desfășurarea unor activități 
 

 

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 
FISCAL 2023 

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 
FISCAL 2024 INDEXATE CU RATA 

INFLAȚIEI 13,8% 
 

Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de 
funcționare 

până la 23,71 lei, inclusiv  până la 26,98 lei, inclusiv  

Taxa pentru eliberarea atestatului de 
producător 

până la 94,86 lei, inclusiv până la 107,95 lei, inclusiv 

Taxa pentru eliberarea carnetului de 
comercializare a produselor din sectorul 
agricol 

până la 94,86 lei, inclusiv până la 107,95 lei, inclusiv 

Taxă pentru eliberarea /vizarea anuală a 
autorizației privind desfășurarea acestor 
activități CAEN 561/ 563 

  

cazul unităților de alimentație publică cu o 
suprafață până la 500 mp, inclusiv 

Până la 4.744,02 lei Până la 5.398,69 lei 

cazul unităților de alimentație publică cu o 
suprafață peste 500 mp. 

Până la 9.488,07 lei Până la 10.797,42 lei 

  

Capitolul 5. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate 
 

 
NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 

FISCAL 2023 
NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 
FISCAL 2024 INDEXATE CU RATA 

INFLAȚIEI 13,8% 
În cazul unui afișaj situat în locul în care 

persoana derulează o activitate economică 
 

Până la 37,94 lei, inclusiv Până la 43,18 lei, inclusiv 

în cazul oricărui alt panou sau structură 
de afișaj pentru reclamă și publicitate. 
 

Până la 27,26 lei, inclusiv Până la 31,02 lei, inclusiv 

 

 

 

 



 

Capitolul 6. Alte taxe locale 
 

 
NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 

FISCAL 2023  
NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 
FISCAL 2024 INDEXATE CU RATA 

INFLAȚIEI 13,8% 

Taxa pentru îndeplinirea procedurii de 
divorț pe cale administrativă 

592,98 674,81 

Taxa pentru eliberarea de copii 
heliografice de pe planuri cadastrale sau alte 
asemenea planuri  

Până la 37,94 lei, inclusiv Până la 43,18 lei, inclusiv 

 

 

 Capitolul 7. Sancțiuni 
 

Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice, pentru anul 2023 NIVELURILE APLICABILE 
ÎN ANUL FISCAL 2024 INDEXATE 

CU RATA INFLAȚIEI 13,8% 

Art.493 
alin (3) 

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

 
de la  83,01 lei la 330,89 lei 

 
de la  94,47 lei la 376,55 lei 

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

de la  330,89 lei la 825,46 lei de la  376,55 lei la 939,37 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  385,44 lei la 1.871,51 lei de la  438,63 lei la 2.129,78 lei 

Art. 493 
alin (4`1) 

Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura 
celor prevăzute la art. 494 alin (12) în termen de cel mult 15 
zile lucrătoare de la data primirii solicitării se sancționează 
cu amendă 

de la 592,98 la 2.965,02 lei de la 674,81 la 3.374,19 lei 

 
 

   DIRECTOR EXECUTIV,                                                                           INTOCMIT, 

   CLAUDIA GRIGORICĂ                                                            ADRIAN SAVA 

                                                                                              

 


