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T A B L O U L 
cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, 

după caz, de către Consiliul Local al Municipiului Roman,  
în limitele și în condițiile TITLULUI IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare  

 
I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ➢ Titlul IX – Impozite și taxe locale 

CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI 
Art. 457 alin. (1) 
Clădiri rezidențiale și clădiri anexă deținute de persoane fizice 

COTA STABILITĂ PRIN CODUL FISCAL PENTRU 
ANUL 2023 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 

0,08% - 0,2%  0,115% 
Art. 457 alin. (2)   
Valoarea impozabilă a clădirii se determină prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate a acesteia, exprimată în metri pătrați, cu valoarea impozabilă 

corespunzătoare, exprimată în lei/ m² , din tabelul următor:                                                                                                                                                                                              

 
 
 

Tipul clădirii 
 

VALORILE  APLICATE ÎN ANUL 2022 VALORILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

Valoarea impozabilă Valoarea impozabilă 
Cu instalații de apă, 

canalizare, electrice și 

încălzire (condiții 

cumulative) 

Fără instalații de apă, 

canalizare, electricitate 
sau încălzire 

Cu instalații de apă, 

canalizare, electrice și 

încălzire (condiții 

cumulative) 

Fără instalații de apă, 

canalizare, electricitate sau 
încălzire 

A. Clădiri 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 

1114 668 1171 702 

B. Clădiri cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă 

nearsă, din  vălătuci, sau din orice alte materiale nesupuse unui 

tratament termic și/sau chimic  

334 223 351 234 

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   

223 195 234 204 

D. Clădire-anexă cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din 

cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau din orice alte materiale nesupuse 

unui tratament termic și/sau chimic   

139 84 146 88 

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi 

amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, 

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 
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 COTELE STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL  

COTELE APLICATE ÎN ANUL 2022 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU ANUL 2023 

Art. 458 alin. (1)   
Clădiri nerezidențiale deținute de persoane fizice                                  

 
0,2% - 1,3%  

 
1,3% 

 
1,3% 

Art. 460 alin. (1)   
Clădiri rezidențiale deținute de persoane juridice                                 

 
0,08% - 0,2%  

 
0,115% 

 
0,115% 

Art. 460 alin. (2) 
Clădiri nerezidențiale deținute de persoane juridice     

 
0,2% - 1,3%  

 
1,4% 

 
1,4% 

Art. 462 alin. (2)  
Bonificația ce se poate acorda pentru plata cu anticipație 

a impozitului/ taxei pe clădiri: 
- Persoane fizice; 
- Persoane juridice. 

                                   

 
 

0% - 10% 

 
 
 

10% 
5% 

 
 
 

10% 
10% 

Art. 459 alin. (3)  
Clădiri mixte deținute de persoane fizice pentru care nu 
se declară suprafața folosită în scop nerezidențial  

 
0,3% 

 
0,3% 

 
0,3% 

Art. 458 alin. (4) 
Clădiri nerezidențiale deținute de persoane fizice 
nereevaluate în ultimii 5 ani   

 
2% 

 
2% 

 
2% 

Art. 458 alin. (3) și 460 alin. (3)  
Clădiri nerezidențiale utilizate pentru activități în 

domeniul agricol  

 
0,4% 

 
0,4% 

 
0,4% 

Art. 460 alin. (8) 
Clădiri deținute de persoane juridice nereevaluate în 
ultimii 5 ani anteriori anului de referință  

 
5% 

 
5% 

 
5% 

 

    Art. 489 alin 5 din Legea 227/2015 Codul Fiscal pentru clădirile neîngrijite, situate în intravilan impozitul pe clădiri se stabilește în anul 2023,  astfel: 
   a. Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual între 30,00% și 59,99%, 
   b. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 60,00% și 79,99%, 
   c. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 80,00% și 100,00%. 

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi 

amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte 

scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri 

prevăzute la lit. A-D 

50% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

50% din suma care 
s-ar aplica clădirii 
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 Regulamentul şi criteriile pentru supraimpozitarea imobilelor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Roman au fost aprobate prin H.C.L.  nr. 25/28.01.2016.  

  
CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN 

Art. 465 alin. (2)        
  Impozit /taxa pe teren intravilan înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții se stabilește  prin înmulțirea suprafeței terenului, 

exprimată în hectare cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de mai jos.                                                                                                                                                                                             
- lei/ha – 
 
 
Zona în 
cadrul 

localității 
 

NIVELURILE  APLICATE ÎN ANUL 2022 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități 
0 I II III IV V 0 I II III IV V 

A   9696      10190    
B   6977      7333    
C   4309      4529    
D   2688      2825    

 Art. 465 alin. (4)    
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 de mai jos, iar acest rezultat se înmulțește cu 

coeficientul de corecție corespunzător rangului localității, respectiv  “4”, conform art. 465 alin. (5).                                                                                                                                                                                                     
- lei/ha – 
 
 
 
 
 
 
Nr. 
crt. 

                        Zona 
 
Categoria  
de  folosință 

NIVELURILE  APLICATE ÎN ANUL 2022 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 

A B C D A B C D 

1 Teren arabil 33,96 25,47 23,04 18,20 34 25 23 18 
2 Pășune 25,47 23,04 18,20 15,76 25 23 18 16 
3 Fâneață 25,47 23,04 18,20 15,76 25 23 18 16 

4 Vie 55,80 42,46 33,76 23,04 56 42 34 23 



ANEXA NR. 1 la H.C.L. nr. 303 din 27.12.2022 

4 
 

5 Livadă 63,91 55,80 42,46 33,97 64 56 42 34 
6 Pădure sau alt teren cu 

vegetație forestieră 
33,76 25,47 23,04 18,20 34 25 23 18 

7 Teren cu ape 18,20 15,76 10,46 X 18 16 10 X 
8 Drumuri și căi ferate x x x X x x x X 
9 Neproductiv x x x x x x x x 

 

  
Art. 465 alin. (7)  
 
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 tabelul de mai jos, iar acest rezultat se înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător rangului localității și zonei în cadrul localității prevăzut la art. 

457 alin. (6), astfel: 
 
Zona A          2,40 
Zona B          2,30  
Zona C          2,20 
Zona D          2,10    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
- lei/ha - 
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Categoria de folosință 

NIVELURILE  APLICATE ÎN ANUL 
2022 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

1 Teren cu construcții 37 37 
2 Teren arabil 60 60 
3 Pășune 33 33 
4 Fâneață 33 33 
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 66 66 

5.1 Vie până la intrarea pe rod X X 
6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 67 67 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod X X 
7 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1 19 19 

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție X X 
8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 7 7 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 41 41 
9 Drumuri și căi ferate X X 
10 Teren neproductiv X X 

 
Art. 467 alin. (2)     
Bonificația ce se poate acorda pentru plata 

cu anticipație a impozitului/ taxei pe 

teren.  

COTELE STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL  

COTELE APLICATE ÎN ANUL 2022 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2023 

0% - 10% 10% 10% 

 
    
Art. 489 alin 5 Pentru  terenurile neîngrijite, situate în intravilan, impozitul pe teren  se stabilește în anul 2023,  astfel: 
   a. Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual de 50,00%, 
   b. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual de 100,00%. 
 
Regulamentul şi criteriile pentru supraimpozitarea imobilelor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Roman au fost aprobate prin H.C.L.  nr. 25/28.01.2016.  

 
  

CAPITOLUL IV  -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 
Art. 470 alin. (2)     
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 aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor.    
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Nr. 
crt. Mijloace de transport cu tracțiune mecanică 

NIVELURILE  APLICATE 
ÎN ANUL 2022 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2023 

Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta 
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta)

 

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea 

cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv 
9,65                      10 

2 Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 

1.600 cm3 
10,85                       11 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 
inclusiv 

21,83 22 
 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 
inclusiv 

86,83 87 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3 
inclusiv 

173,66 174 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 349,74 350 
7 Autobuze, autocare, microbuze 29,11 29 
8 Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată 

de până la 12 tone, inclusiv 
36,40 36 

9 Tractoare înmatriculate 21,83 22 

 
 
 
 
  

II. Vehicule înregistrate 
 NIVELURILE  APLICATE ÎN  ANUL 2022 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 2023 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică - lei/200 cm3 -* - lei/200 cm3 -* 
1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 4,82 5 
1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 7,23                    7 
2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidențiată 181 lei/an                 181 lei/an 

 * grupa de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta 

    
COTA APLICATĂ ÎN ANUL 2022 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 
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Art. 470 alin. (3) 
În cazul mijloacelor de transport hibride, 
impozitul se reduce cu minimum 50%, 
conform hotărârii consiliului local. 

 
100% 

 
100% 

    
 
Art. 470 alin. (5)  
În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:       
 

 
Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă  

NIVELURILE  APLICATE ÎN ANUL 2022 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2023 

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 

pneumatică sau 

echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 

pneumatică sau 

echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

I 2 axe 
 1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 153 0 153 
 2 Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 153 425 153 426 
 3 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 425 599 426 599 
 4 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 599 1355 599 1356 
 5 Masa de cel puțin 18 tone 599 1355 599 1356 
II 3 axe 
 1 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 153 267 153 267 
 2 Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 267 549 267 549 
 3 Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 549 712 549 713 
 4 Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 712 1098 713 1099 
 5 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1098 1707 1099 1707 
 6 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1098 1707 1099 1707 
 7 Masa de cel puțin 26 tone 1098 1707 1099 1707 
III 4 axe 
 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 712 722 713 723 
 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 722 1128 723 1128 
 3 Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1128 1791 1128 1792 
 4 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1791 2657 1792 2658 
 5 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1791 2657 1792 2658 
 6 Masa de cel puțin 32 tone 1791 2657 1792 2658 
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Art. 470 alin. (6)     
  În cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 

tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: 

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă 

admisă 

NIVELURILE  APLICATE ÎN ANUL 2022 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2023 

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 

Ax(e) motor(oare) cu sistem 
de suspensie pneumatică sau 

un echivalentele recunoscute 

alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 
pneumatică sau un 

echivalentele recunoscute, 
majorate 

alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare, 

majorate 

I 2 + 1 axe 
 1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0 
 2 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0 
 3 Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 69 0 69 
 4 Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 69 158 69 158 
 5 Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 158 371 158 371 
 6 Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 371 480 371 480 
 7 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 480 866 480 866 
 8 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 866 1519 866 1519 
 9 Masa de cel puțin 28 tone 866 1519 866 1519 
II 2 + 2 axe 
 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 148 346 148 346 
 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 346 569 346 569 
 3 Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 569 836 569 836 
 4 Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 836 1009 836 1010 
 5 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1009 1657 1010 1658 
 6 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1657 2300 1658 2301 
 7 Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2300 3493 2301 3494 
 8 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2300 3493 2301 3494 
 9 Masa de cel puțin 38 tone 2300 3493 2301 3494 
III 2 + 3 axe 
 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1830 2548 1831 2549 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2548 3463 2549 3464 
 3 Masa de cel puțin 40 tone 2548 3463 2549 3464 
I
V 

3 + 2 axe 
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Nivelurile prevăzute la art. 470 alin. (5) și alin. (6) s-au stabilit pentru anul 2023, în funcție de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima 

zi lucrătoare a lunii octombrie a anului 2022, respectiv 4,9490 lei/euro și de nivelurile minime prevăzute în Directiva nr. 1999/62/CE de aplicare la 

vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Rata de schimb a fost publicată pe site-ul Ministerului Finanțelor și a M.D.L.P.A.. 

   
 
 
Art. 470  alin. (7)                                                      Remorci, semiremorci sau rulote 

 
Masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE  APLICATE ÎN ANUL 2022 
NIVELURILE STABILITE  
DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 

Impozit - lei - Impozit - lei - 
a. Până la 1 tonă, inclusiv    11 11 
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 41,24 41 
c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone  63 63 
d. Peste 5 tone 77,65 78 

  
    

 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1618 2246 1618 2247 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2246 3107 2247 3108 
 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3107 4596 3108 4598 
 4 Masa de cel puțin 44 tone 3107 4596 3108 4598 
V 3 + 3 axe 
 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 920 1113 921 1114 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1113 1662 1114 1663 
 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1662 2647 1663 2648 
 4 Masa de cel puțin 44 tone 1662 2647 1663 2648 

Art. 470 alin. (8)                                                              Mijloace de transport pe apă 
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal 25,47 25 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 67,94 68 
3. Bărci cu motor 253,26 253 
4. Nave de sport și agrement 1357,74 1358 
5. Scutere de apă 253,26 253 
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Art. 472 alin. (2) 
Bonificația ce se poate 

acorda pentru plata cu 
anticipație a impozitului pe 

mijloacele de transport. 

COTELE STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL  

COTE APLICATE ÎN ANUL 2022 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2023 

 
0% - 10% 

 
5% 

 
10% 

 
Cotele adiționale stabilite nu depășesc nivelul  prevăzut la alin. (2) art. 489 din Codul fiscal . 

   
CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE  URBANISM, A AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE ȘI A 

ALTOR AVIZE ȘI AUTORIZAȚII 
Art. 474 alin. (1)    
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban    

NIVELURILE  APLICATE ÎN ANUL 2022 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023  

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism - lei - - lei - 
a) până la 150 m² inclusiv 6 7 
b) între 151 și 250 m² inclusiv 7 8 
c) între 251 și 500 m² inclusiv 9 11 
d) între 501 și 750 m² inclusiv 12 14 
e) între 751 și 1.000 m² inclusiv 14 17 
f) peste 1.000 m² 14 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care 

depășește 1.000 m2 
17 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care 

depășește 1.000 m2 
Art. 474 alin. (4) 
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism 

17 19 

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

17 19 

Art. 474 alin. (14) 
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 

9 lei/m2 suprafață ocupată de construcție 9 

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 

15 15 

Art. 474 alin. (16)  
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă 10 11 

Art. 474 alin. (3) 
Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale. 
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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. 
Art. 474 alin. (6)  
Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte construcții decât cele menționate la alin. (5) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de 

construcție, inclusiv valoarea instalațiilor aferente. 
Art. 474 alin. (8) 
Taxa pentru prelungirea unei autorizații de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale. 
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. 
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 altă autorizație de 

construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier. 
Art. 474 alin. (13) 
Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construire. 

   
Art. 475 alin. (1)  
Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare 23 24 

Art. 475 alin. (2)   
Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea 

carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 
82 86 

Art. 475 alin. (3) lit. a) 
Eliberarea/prelungirea anuală a autorizației/reautorizare privind desfășurarea unor 

activități pentru o suprafață de până la 500 m2, inclusiv,  termen vizare anuală 31 

martie a anului în curs. 

  

a) Restaurant, cod CAEN 5610, pentru suprafața de până la 100 mp, inclusiv 513 539 
b) Restaurant, cod CAEN 5610, pentru o suprafață cuprinsă între 100 mp și 

300 mp, inclusiv 1026 1078 

c) Restaurant, cod CAEN 5610, pentru o suprafață cuprinsă între 300 mp și 

500 mp, inclusiv 2052 2157 

d) Bar, cod CAEN 5630, pentru o suprafață de până la 100 mp, inclusiv 410 431 
e) Bar, cod CAEN 5630, pentru o suprafață cuprinsă între 100 mp și 300 mp, 

inclusiv 
513 539 

f) Bar, cod CAEN 5630, pentru o suprafață cuprinsă între 300 mp și 500 mp, 

inclusiv 
616 647 

g) Alte activități recreative și distractive, cod CAEN 932, pentru o suprafață 

de până la 500 mp, inclusiv 
205 215 
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Art. 475 alin. (3) lit. b) 
Eliberarea/prelungirea anuală a autorizației/reautorizare privind desfășurarea unor 

activități pentru o suprafață mai mare de 500 m2, ,  termen vizare anuală 31 martie 

a anului în curs. 

  

a) Restaurant, cod CAEN 5610, pentru o suprafață mai mare de 500 mp 3078 3235 
b) Bar, cod CAEN 5630, pentru o suprafață mai mare de 500 mp 1026 1078 
c) Alte activități recreative și distractive, cod CAEN 932, pentru o suprafață 

mai mare de 500 mp 
410 431 

 
 

   
    

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE 
Art. 481 alin. (2)  
Impozitul pe spectacole se calculează prin înmulțirea cotei stabilite la lit. a) 

sau lit. b) cu valoarea încasată din vânzarea biletelor și abonamentelor: 
 lit. a) până la 2% 
 lit. b) până la 5% 

COTELE STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL 

 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL 

LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE 
Art. 477 alin. (5)  
Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate  
Cota prevăzută de Codul fiscal este cuprinsă între 1% și 3% aplicată la 

valoarea serviciilor de reclamă și publicitate, exclusiv T.V.A. 

COTA APLICATĂ  
ÎN ANUL 2022 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

 
3% 

 
3% 

Art. 478 alin. (2)  
Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate 

NIVELURILE  APLICATE ÎN ANUL 
2022 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

- lei/m2 sau fracțiune de m2 - - lei/m2 sau fracțiune de m2 - 

a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate 

economică 
36 38 

b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj pentru 

reclamă și publicitate 26 27 
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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 
competiție sportivă internă sau internațională 

2% 

 
2% 

b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a) 5% 5% 
 

 

 

 

CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE 
Art. 484  

1. Taxa pentru deținerea de câini 
Pentru anul 2023, se stabileşte taxa pentru deţinerea câinilor de vânătoare și de agrement, diferențiată în raport cu numărul câinilor deţinuţi şi cu scopul 

pentru care sunt folosiţi, astfel: 
a. Câini de vânătoare: 

▪ pentru primul câine      13 lei / an 
▪ pentru al doilea câine şi următorii, de fiecare câine   26 lei / an 

b. Câini de agrement: 
▪ pentru primul câine      34 lei / an 
▪ pentru al doilea câine şi următorii, de fiecare câine   42 lei / an 

c. Pentru câinii necesari pazei animalelor, pentru câinii însoţitori ai nevăzătorilor, precum şi pentru câinii de orice fel de până la 6 luni, nu se datorează taxă. 
Prin câini de agrement se înţelege câinii ţinuţi şi crescuţi în locuinţă. 
Sunt scutite de la plata taxei pentru deţinerea de câini, persoanele care locuiesc singure, au un singur câine şi au calitatea de pensionar sau handicapat. 

 Taxa se plăteşte până la 31 martie inclusiv a fiecărui an sau în termen de 30 de zile de la declarare. 
 În cazul în care deţinerea câinilor încetează, indiferent de cauză, taxa anuală nu se recalculează. 
 Deţinătorii de câini sunt obligaţi să depună declarație pentru stabilirea taxei până la data de 31 ianuarie a fiecărui an sau în termen de 30 de zile de la 
dobândire sau orice modificare intervenită. 

Deţinerea de câini şi nedeclararea lor  pentru a fi luați în evidenţele Municipiului Roman în termenul stabilit mai sus, constituie contravenţie şi se 

sancţionează cu amendă. 
 

2. Taxa specială pentru protecţia civilă  
Pentru funcționarea Serviciului voluntar pentru situații de urgență   înființat în anul 2009, efortul financiar necesar activității specifice acestuia este cu mult 

peste cel care se poate asigura din bugetul local – situaţie care impune găsirea de noi resurse financiare. Având în vedere prevederile Legii nr. 481/2004 privind 
protecţia civilă, consiliile locale au obligaţia, conform art. 68, aliniat 2,  asigurării financiare a Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă din subordine, asigurându-
i-se, prin aceeaşi lege, potrivit art. 25, litera „d”, posibilitatea instituirii taxei speciale pe linia protecţiei civile. Considerăm că este necesară, legală şi oportună 
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menţinerea aceastei taxe care va fi în exclusivitate folosită pentru asigurarea drepturilor personalului voluntar din serviciul voluntar, dotării acestuia conform normelor 

legale în vigoare, precum şi la finanţarea investiţiilor pentru protecţia civilă (depozitul de materiale, punct de comandă principal, completarea sistemelor de alarmare 
şi adăpostire municipale etc.) De asemenea, se vor asigura fonduri pentru eventualele despăgubiri către populaţia afectată de situaţiile de urgenţă şi intervenţiile pe 

proprietăţile acestora, cât şi pentru executarea unor lucrări de apărare împotriva dezastrelor (decolmatări, consolidări maluri, întreţinerea albiilor, refacerea căilor de 

comunicaţii etc.).  
Taxa anuală datorată este de 2 lei pentru fiecare persoană fizică deținătoare de locuință, 42 lei  pentru contribuabili care realizează venituri din profesii 

liberale, precum și contribuabili persoane fizice care realizează venituri comerciale  și 42 lei pentru contribuabili persoane juridice cu excepția instituțiilor publice, 

asociațiilor, fundațiilor și celorlalte persoane juridice fără scop patrimonial, care au sediul, reprezentanța, filiala, puncte de lucru sau /și bunuri impozabile pe raza 

municipiului Roman. Considerăm că nivelul acesteia este suportabil şi nu reprezintă un impact cu urmări pe plan social din partea populaţiei şi respectiv operatorilor 
economici.  

Taxa specială pentru protecție civilă va asigura  fondurile pentru monitorizarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă,  logistica acţiunilor de intervenţie şi 

funcţionalitatea Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă al municipiului Roman.  
Taxa se datorează anual, termen de plată 31 martie, dată după care se vor percepe majorări de întârziere, potrivit reglementărilor legale în vigoare.  
Prezenta taxă nu este datorată de persoanele juridice aflate în întrerupere temporară de activitate înregistrată la ONRC,  în dizolvare, în lichidare, sub incidența 

legii insolvenței, precum  și de persoanele fizice menționate în art. 485 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.  
 
 

 
   3. Taxa de salubrizare pentru întreținerea și curățenia zonelor publice din municipiul Roman 

Pentru asigurarea finanţării cheltuielilor acestui domeniu, în conformitate cu prevederile art. 26 alin.1 lit b din Legea nr. 101/2006 a serviciului de 
salubrizare a localităților cu modificările si completările ulterioare, se instituie  taxa de salubrizare pentru întreținerea și curățenia zonelor publice din municipiul 

Roman.  
Taxa anuală datorată este de 3 lei pentru fiecare persoană fizică deținătoare de locuință, 63 lei pentru contribuabili care realizează venituri din profesii liberale, 

precum și contribuabili persoane fizice care realizează venituri comerciale și 63 lei pentru contribuabili persoane juridice cu excepția instituțiilor publice, asociațiilor, 

fundațiilor și celorlalte persoane juridice fără scop patrimonial, care au sediul, reprezentanța, filiala, puncte de lucru sau /și bunuri impozabile pe raza municipiului 

Roman. Considerăm că nivelul acesteia este suportabil şi nu reprezintă un impact cu urmări pe plan social din partea populaţiei şi respectiv operatorilor economici. 
Taxa este destinată  pentru întreținerea și crearea de zone de agrement şi spaţii verzi, precum și pentru curățenia pe drumurile publice pe raza municipiului Roman. 

Taxa se datorează anual,  termen de plată 31 martie, dată după care se vor percepe majorări de întârziere, potrivit reglementărilor legale în vigoare.  
        Prezenta taxă nu este datorată de persoanele juridice aflate în întrerupere temporară de activitate înregistrată la ONRC, în dizolvare, în lichidare, sub incidența 

legii insolvenței,  precum și de persoanele fizice menționate în art. 485 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 
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               CAPITOLUL  IX – SANCȚIUNI 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE                                                                                                                               LEI 

Art. 493 
(3) Contravenția prevăzută la alin. (2)  

LIMITELE  APLICATE ÎN ANUL 2022 

 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL PENTRU ANUL 2023  

 lit. a)  depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. 
(2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. 
(9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. 
(11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2) din Codul Fiscal se sancționează cu amendă 

79 – 315 83 – 331 

 lit. b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), 
alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5) şi alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), 

art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 
alin. (5) şi art. 483 alin. (2) din Codul Fiscal se sancționează cu amendă 

315 – 786 331 – 825 

(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 
367 – 1781 385 – 1872 

 (41) 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 solicitării constituie 

contravenție și se sancționează cu amendă și se sancționează cu amendă aplicabilă 

persoanelor fizice și juridice. 

 

564 – 2821 

 

 

593 – 2965 

 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 

(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%. ➢ ➢ ➢ 

➢ Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă 316 - 1260 332 - 1324 

➢ Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancționează cu amendă 1260 - 3144 1324 - 3300 
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➢ 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 
1468 - 7124 1540-7488 

 


