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                                                                             Anexa Nr. 1 la HCL nr.  211/2022             

 
TABLOUL 

CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM 
ŞI AMENZILE APLICABILE ÎNCEPÂND CU ANUL FISCAL 2023 

 
CODUL FISCAL - TITLUL IX - Impozite şi taxe locale 

 
Art. 454. - Impozite şi taxe locale 

Impozitele şi taxele locale sunt după cum urmează: 

a) impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri; 
b) impozitul pe teren şi taxa pe teren; 
c) impozitul pe mijloacele de transport; 
d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor; 
e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate; 
f) impozitul pe spectacole; 
g) taxele speciale; 
h) alte taxe locale. 

 
Art. 489. - Majorarea impozitelor şi taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judeţene 

 (1) Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, la propunerea autorităţii executive, poate majora impozitele şi taxele locale, în funcţie de următoarele 
criterii: economice, sociale, geografice, urbanistice, precum şi de necesităţile bugetare locale, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 494 alin. (10) lit. b). 
(2) Criteriile prevăzute la alin. (1) se hotărăsc de către autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale. 
(3) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe teren cu până la 500%, începând cu al treilea an, în condiţiile 
stabilite prin hotărâre a consiliului local. 
(4) Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan. 
(5) Criteriile de încadrare în categoria clădirilor şi terenurilor prevăzute la alin. (5) se adoptă prin hotărâre a consiliului local. 
(6) Clădirile şi terenurile care intră sub incidenţa alin. (5) se stabilesc prin hotărâre a consiliului local conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii 
stradale. 
(7) Hotărârile consiliului local stabilite potrivit alin. (7) au caracter individual. 
 

Art. 491. - Indexarea impozitelor şi taxelor locale 
1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se 
indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale 
Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.  
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(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sumele prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin. (5) şi (6) se indexează anual în funcţie de rata de schimb a monedei 
euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an şi publicată în Jurnalul Uniunii Europene şi de nivelurile minime prevăzute în 
Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro şi nivelurile minime, 
exprimate în euro, prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale 
ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.24/12/2020 - alineatul a fost introdus prin Lege 296/2020. 
(2) Sumele indexate conform alin. (1) şi (11) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul fiscal următor.  

 
I. Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri 

 
Definiții 
 
 Clădire - orice construcţie situată deasupra solului şi/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinţa sa, şi care are una sau mai 

multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalaţii, echipamente şi altele asemenea, iar 
elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereţii şi acoperişul, indiferent de materialele din care sunt construite, inclusiv construcţiile 
reprezentând turnurile de susţinere a turbinelor eoliene şi fundaţiile acestora.  

 Clădire rezidenţială - construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care 
satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii; 

 Clădire-anexă - clădiri situate în afara clădirii de locuit, precum: bucătării, grajduri, pivniţe, cămări, pătule, magazii, depozite, garaje şi altele 
asemenea; 

 Clădire cu destinaţie mixtă - clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial; 
 Clădire nerezidenţială - orice clădire care nu este rezidenţială; 
 Activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii şi lucrări pe o piaţă; 

 
 

I. Impozitul şi taxa pe clădire  
 

A. Persoane fizice  
Art. 457 Impozitul pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice.  

(1) Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietate persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,08- 0,2%, 
asupra valorii impozabile a clădirii. 

(2) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea 
impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2, din tabelul următor. 
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Art. 457 alin. (1) COTELE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL PE ANUL 2022 

COTA STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

0,095% %  0.10% 

 

NR. 
crt 

Felul clădirilor şi a altor construcţii 
impozabile 

Nivelurile hotărâte pe anul 2022 Nivelurile prevăzute pe anul 2023 

1 Clădiri 
 A. cu cadre din beton armat, sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă, sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/ sau chimic 
 - cu instalaţie ( apă, canalizare, electrice, 

încălzire – condiţii cumulative 
1.129 1.187 

 - fără instalaţii de apă, canalizare, electrice, 
încălzire 

677 711 

 B. cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/ sau chimic 
 - cu instalaţie ( apă, canalizare, electrice, 

încălzire – condiţii cumulative 
339 356 

 - fără instalaţii de apă, canalizare, electrice, 
încălzire 

226 237 

2 Construcţii anexe situate în afara corpului principal al clădirii 
 C. cu cadre din beton armat, sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă, sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/ sau chimic 
 - cu instalaţie ( apă, canalizare, electrice, 

încălzire – condiţii cumulative 
226 238 

 - fără instalaţii de apă, canalizare, electrice, 
încălzire 

197 207 

 D. cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/ sau chimic 

 - cu instalaţie ( apă, canalizare, electrice, 
încălzire – condiţii cumulative 

142 149 

 - fără instalaţii de apă, canalizare, electrice, 
încălzire 

84 88 

3. Pentru locuinţe situate la subsol sau 
mansarde 

75% din suma care s-ar aplica clădirii 75% din suma care s-ar aplica clădirii 

4. Pentru spaţiile cu alte destinaţie situate în 
subsolul clădirii 

50% din suma care s-ar aplica clădirii 50% din suma care s-ar aplica clădirii 
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(3)În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stablirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul sus prevăzut prin valoarea 
impozabilă cea mai mare corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare. 

(4) Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau 
ale celor situate la subsol sau la mansardă, exceptând suprafeţele podurilor neutilizate ca locuinţă, ale scărilor şi teraselor neacoperite. 

(5) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin 
înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4. 

(6)Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea prin înmulţirea valorii determinate conform tabelul 
cu coeficienţii de corecţie corespunzător: 

Zona în cadrul localităţii Coeficientul de corecţie 
A 2,40 
B 2,30 
C 2,20 
D 2,10 

Sat aparţinător - Lunga 1,05 
 

(7) În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficientul de corecţie prevăzut la alin. (6) se reduce cu 0,10. 

(8) Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează: 

a). cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie 2023 
b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie 2023;  
c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie 2023 

Art. 489. - Majorarea impozitelor şi taxelor locale de consiliile locale, se majorează impozitul pe clădiri pentru anul 2023 cu 10% 

Art. 458. - Calculul impozitului/taxei pe clădirile nerezidenţiale 

(1) Pentru clădirile nerezidenţiale şi clădirile anexă aferente, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,8% asupra valorii clădirii.  

(2) Pentru clădirile utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii 
clădirii. 



5 | P a g e  

 (4) În cazul în care proprietarul clădirii nu depune raportul de evaluare la organul fiscal competent până la primul termen de plată a impozitului, impozitul se 
calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform prevederilor art. 457, cu condiţia ca proprietarul clădirii să fi fost notificat de 
către organul fiscal competent despre posibilitatea depunerii raportului de evaluare. Notificarea se comunică proprietarului clădirii prin publicarea acesteia în spaţiul 
privat virtual sau prin poştă, în cazul contribuabililor care nu sunt înrolaţi în spaţiul privat virtual. Termenul până la care trebuie comunicată notificarea este 31 
octombrie a anului curent pentru impozitul datorat începând cu anul următor. În cazul în care notificarea nu este comunicată până la această dată, impozitul urmează a 
se calcula prin aplicarea cotei stabilite potrivit alin. (1) asupra valorii impozabile determinate conform prevederilor art. 457. 

Art. 459. - Calculul impozitului/taxei pe clădirile care cuprind spaţii cu destinaţie rezidenţială şi spaţii cu destinaţie nerezidenţială 

(1) Pentru clădirile care au în componenţă atât spaţii cu destinaţie rezidenţială, cât şi spaţii cu destinaţie nerezidenţială, impozitul/taxa pe clădiri se determină 
în funcţie de destinaţia suprafeţelor cu o pondere mai mare de 50% şi se calculează prin aplicarea cotei corespunzătoare destinaţiei majoritare, asupra valorii întregii 
clădirii. 

(2) În cazul acestor clădiri, contribuabilii au obligaţia de a declara la organul fiscal local, în vederea stabilirii destinaţiei finale a clădirii, suprafaţa folosită în 
scop nerezidenţial, însoţită de documentele doveditoare, cu excepţia celor aflaţi în evidenţa fiscală a unităţii administrativ-teritoriale. Declararea la organul fiscal local 
se face în termen de 30 de zile de la data oricăror modificări privind suprafeţele nerezidenţiale. 

       (3) În situaţia în care contribuabilii nu declară la organul fiscal local suprafaţa folosită în scop nerezidenţial potrivit alin. (2), impozitul pe clădiri se calculează 
prin aplicarea cotei corespunzătoare clădirilor nerezidenţiale asupra valorii întregii clădiri aflate în evidenţele organului fiscal local. 

 
B. Persoane juridice: 

Art. 460 alineat (1) Impozitul pe clădiri în cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare  
asupra valorii de inventar a clădirii.  

(1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cota de 0,08% - 
0.2% asupra valorii impozabile a clădirii. Cota stabilite de consiliul local pe anul 2022 este 0,2% - Cota propus pe anul 2023- 0,2% 

   (2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2%- 
1,3%, asupra valorii impozabile a clădirii. Cota stabilite de consiliul local pe anul 2022 este 1,41% - cota propus pe anul 2023 este 1,41%.  
   (3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri 
se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 
   (4) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa 
folosită în scop rezidenţial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform alin. (2) sau (3). 
   (5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului 
anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi: 
   a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal; 
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   b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data 
evaluării; 
   c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior; 
   d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior; 
   e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în 
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării; 
   f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, 
titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz. 
   (6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu 
standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării. 
   (7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii 
falimentului. 
   (8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 
5%. 
 

II. IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN 

  Art. 465. - Calculul impozitului/taxei pe teren 
   (1) Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, 
conform încadrării făcute de consiliul local. 
   (2) 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, din care se scad suprafeţele de teren acoperite de clădiri, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel: 

 

Zona de 

încadrare 

Nivel existent in anul 

2022 persoane fizice 

lei/ha 

Nivel propus pentru 

anul 2023 persoane 

fizice lei/ha 

Nivel existent pentru 

anul 2022 persoane 

juridice lei/ha 

Nivel propus pentru 

anul 2023 persoane 

juridice lei/ha 

A 9.273 10.663 6.534 7,886 

B 6.537 7.517 6.534 7,886 
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C 4.137 4,969 6.534 7,886 

D 2.185 2,513 2.185 5.640 

Sate 

aparţinătoare 

858 987 880 
 

 

1.064 

 

 
    (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). 
   (4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul următor, exprimate în lei pe hectar: 
 

 
Nr. 
crt 

                    Zona 
                             
 
Categoria 
 de folosinţă 

NIVELUL 

Zona A Zona B Zona C Zona D 

  Nivelul 
existent in 
anul 2022 

Nivelul popus 
pentru anul 2023 

Nivelul 
existent in 
anul 2022 

Nivelul popus 
pentru anul 2023 

Nivelul 
existent in 
anul 2022 

Nivelul popus 
pentru anul 

2023 

Nivelul 
existent in anul 

2022 

Nivelul popus 
pentru anul 2023 

1 Teren arabil 33 38 25 29 23 26 19 22 

2 Păşune 25 29 23 26 19 22 16 18 

3 Fâneţe 25 29 23 26 19 22 16 16 

4 Vie 56 64 44 51 33 38 23 26 

5 Livadă 64 74 56 64 44 51 33 38 

6 Pădure sau alt teren 
cu vegetaţie 
forestieră 

33 38 25 29 23 26 19 22 

7 Teren cu ape 19 22 16 18 8 9 X X 
8 Drumuri şi căi X X X X X X X X 
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ferate 
9 Neproductiv X X X X X X X X 

 
 (5) Suma stabilită se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în următorul tabel: 
 
 
Randul localităţii              Coeficientul de corecţie 
 

II 4,00 Târgu Secuiesc 
V                     1,00 Lunga 

 
(6) Ca excepţie de la prevederile alin. (3) - (5), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă 
categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin. (7) numai dacă îndeplinesc cumulativ 
următoarele condiţii: 
a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură; 
b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a). 
(7) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, din care se scad suprafeţele de teren acoperite de 
clădiri, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare categoriei de folosinţă prevăzută în tabelul următor şi cu coeficientul de corecţie corespunzător zonei şi rangului 
localităţii:  

  
Nr crt Categoria de folosinţă Nivelul existent in anul 

2022  
Nivelul stabilite pentru anul 

2023 
1 Teren cu construcţii 30 33 

2 Teren arabil 52 60 

3 Păşune 25 29 

4 Fâneaţă 25 29 

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 60 69 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0 

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 60 69 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 0 

7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1 9 10 

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie 0 0 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 1 1 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 32 37 

9 Drumuri şi căi ferate 0 0 
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10 Teren neproductiv 0 0 

 
Suma stabilită conform alineatului precedent se înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut  în următorul tabel: 
 

Zona în cadrul localităţii Coeficientul de corecţie 
A 2,40 
B 2,30 
C 2,20 
D 2,10 

Sate aparţinătoare 1.05 
 

Art. 467. - Plata impozitului şi a taxei pe teren 

(1) Impozitul pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 
(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe teren, datorat/e pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o 
bonificaţie de 10% inclusiv, stabilită prin hotărâre a consiliului local. 
(3) Impozitul pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul 
termen de plată. 
(4) În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) şi (3) se 
referă la impozitul pe teren cumulat. 
 
Art. 489. - Majorarea impozitelor şi taxelor locale de consiliile locale, se majorează impozitul pe teren pentru anul 2023 cu 10% 
 

III. Impozitul pe mijlocul de transport 

A.I Pentru mijloacele de transport cu tracţiune mecanică 
 

NR. 
crt. 

 

 

Tipuri de autovehicule 
-lei/an/200 cm3 

sau fracţiune pe anul 2022 

-lei/an/200 cm3 
sau fracţiune propus pe anul 

2023 
 

 I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta) 
1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică 

de până la 1.600 cm3, inclusiv 
 

11 12 
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2. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 
cm3, inclusiv 
 

12 13 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 25 26 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 93 99 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 192 203 

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 389 409 

7. Autobuze, autocare, microbuze 31 33 

8. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 to inclusiv, 
precum şi autoturismele de teren din producţie internă 

41 43 

8. Tractoare înmatriculate 25 26 

 II. Vehicule înregistrate 

1 Vehicule cu capacitate cilindrică -lei/200 cm3-  2020 -lei/200 cm3 - 2021 
1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 6 6 

1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 8 8 

(3)În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 75% conform hotărârii consiliului local.  

   (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: 

Art. 470 alin. (5)       
 

 
Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă 

admisă  

NIVELURILE  STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE PROPUSE 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 două axe 

 1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 176 0 185 
 2 Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 176 489 185 514 
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(6)În cazul unei combinaţii 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:  

 
Art. 470 alin. (6)       

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă 

NIVELURILE  STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE PROPUSE 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 14 tone, dar mai mică de 15 tone 489 688 514 723 
 4 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 688 1559 723 1639 
 5 Masa de cel puțin 18 tone 688 1559 723 1639 
II 3 axe 

0 1 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 176 176 185 185 
 2 Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 307 632 323 664 
 3 Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 632 819 664 861 
 4 Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 819 1263 861 1327 
 5 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1263 1963 1327 2063 
 6 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1263 1963 1327 2063 
 7 Masa de cel puțin 26 tone 1963 1963 2063 2063 
III 4 axe 

 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 819 831 861 873 
 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 831 1297 873 1363 
 3 Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1297 2060 1363 2165 
 4 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 2060 3055 2165 3211 
 5 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 2060 3055 2165 3211 
 6 Masa de cel puțin 32 tone 2060 3055 2165 3211 
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 3 Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 80 0 84 
 4 Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 80 182 84 191 
 5 Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 182 427 191 449 
 6 Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 427 552 449 580 
 7 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 552 996 580 1047 
 8 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 996 1747 1047 1836 
 9 Masa de cel puțin 28 tone 996 1747 1047 1836 
II 2 + 2 axe 

 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 171 398 180 418 
 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 398 654 418 687 
 3 Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 654 962 687 1011 
 4 Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 962 1161 1011 1220 
 5 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1161 1906 1220 2003 
 6 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1906 2646 2003 2781 
 7 Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2646 4017 2781 4222 
 8 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2646 4017 2781 4222 
 9 Masa de cel puțin 38 tone 2646 4017 2781 4222 
III 2 + 3 axe 

 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2105 2930 2212 3079 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2930 3983 3079 4186 
 3 Masa de cel puțin 40 tone 2930 3983 3079 4186 
IV 3 + 2 axe 

 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1861 2583 1956 2715 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2583 3573 2715 3755 
 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3573 5286 3755 5556 
 4 Masa de cel puțin 44 tone 3573 5286 3755 5556 
V 3 + 3 axe 

 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1058 1280 1112 1345 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1280 1912 1345 2010 
 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1912 3044 2010 3199 
 4 Masa de cel puțin 44 tone 1912 3044 2010 3199 

 
  (7) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (6), taxa asupra mijlocului de 
transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 
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Nr. crt. 
Masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE  STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

 

NIVELURILE PROPUSE DE CONSILIUL 
LOCAL  

PENTRU ANUL 2023 

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

1 a. Până la 1 tonă, inclusiv 12 13 

2 b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 47 49 

3 c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 71 75 

4 d. Peste 5 tone 
87 91 

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

    
   

 Mijlocul de transport pe apă 
Impozit 
- lei/an - 

 1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 22 

 2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 60 

 3. Bărci cu motor 223 

 4. Nave de sport şi agrement 530 

 5. Scutere de apă 223 

 6. Remorchere şi împingătoare: X 

 a) până la 500 CP, inclusiv 592 



14 | P a g e  

 b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv 963 

 c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv 1.482 

 d) peste 4000 CP 2.371 

 7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta 192 

 8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X 

 a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 192 

 
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 3000 de 
tone, inclusiv 

297 

 c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 520 

 
 

IV. Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor 
 
 

A. În domeniul construcţiilor taxele se stabilesc în 
funcţie de valoarea acestora sau a instalaţiiloe, 
de suprafaţa terenurilor sau de natura 
serviciilor prastate 

Taxa lei/mp stabilit pe anul 2022 
 

Taxa lei/mp stabilite pe anul 2023 

 Art. 474 alin. (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în fucţie de suprafaţa pentru care se solicită: 
1 în mediul urban: 
 a. până la 150 mp inclusiv 7 9 
 b. între 151 şi 250 mp inclusiv  8 10 
 c. între 251 şi 500 mp inclusiv 10 12 
 d. între 501 şi 750 mp inclusiv 13 15 
 e. între 751 şi 1.000 mp inclusiv 15 17 
 f. peste 1.000 mp 15 +0.0 1 lei / mp. pentru ceea ce 

depăşeşte suprafaţa de 1.000 mp 
17 +0.0 1 lei / mp. pentru ceea ce depăşeşte 

suprafaţa de 1.000 mp 
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 Art. 474 alin (2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din taxa stabilită 

Art. 474 alin (3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a 
autorizaţiei iniţiale. 

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 se stabileşte de consiliul local în sumă de 24 lei, inclusiv. 

Art. 474 alin (5) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea 
autorizată a lucrărilor de construcţii. 

Art. 474 alin (6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la alin. (5) este egală cu 1% din valoarea 
autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente. 

Art. 474 alin (7) Pentru taxele prevăzute la alin. (5) şi (6) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie se aplică următoarele reguli: 
   a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicită avizul şi se plăteşte înainte de emiterea 
avizului; 
   b) pentru taxa prevăzută la alin. (5), valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită 
conform art. 457; 
   c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, 
persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al autorităţii 
administraţiei publice locale; 
   d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de 
specialitate al autorităţii administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie; 
   e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale a comunicat valoarea 
stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice diferenţă de taxă datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice diferenţă de taxă care trebuie 
rambursată de autoritatea administraţiei publice locale. 
 
Art. 474 alin (8) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a 
autorizaţiei iniţiale. 

Art. 474 alin (9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă 
stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate. 

Art. 474 alin (10) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării 
studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de 
prospecţiune şi explorare şi se calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi 
excavări cu o valoare de 24 lei. 
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Art. 474 alin (11) În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi prospectare, contribuabilii au obligaţia să declare suprafaţa efectiv 
afectată de foraje sau excavări, iar în cazul în care aceasta diferă de cea pentru care a fost emisă anterior o autorizaţie, taxa aferentă se regularizează 
astfel încât să reflecte suprafaţa efectiv afectată. 
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, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier. 

Art. 474 alin (13) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea 
autorizată a lucrărilor de construcţie. 

Art. 474 alin (14) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi 
reclame situate pe căile şi în spaţiile publice este de 15 lei, inclusiv, pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie. 

Art. 474 alin (14) 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 se stabileşte de consiliul local şi este de 29 lei, inclusiv, pentru fiecare racord. 

Art. 474 alin (14) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se stabileşte de către consiliile locale în sumă de 18 lei, 
inclusiv. 

Taxă pentru eliberarea Planului de încadrare în zonă.  
   Planul de încadrare în zonă poate fi utilizat sau cerut pentru diverse operațiuni ce privesc imobilul în cauză. Pentru eliberarea unui exemplar al 
planului de încadrare în zonă, solicitantul va depune la registratura Primăriei Municipiului Târgu Secuiesc următoarele documente: - copie carte de 
identitate, extras carte funciară. Taxa pentru eliberarea Planului de încadrare în zonă este 41 de lei. Plata acestei taxe se face anticipat, la caseria 
Primăriei municipiului Tg. Secuiesc sau prin virament bancar. 
Taxă pentru documentațiile de urbanism, inițiate de către persoane juridice sau fizice: 

- PUZ (plan urbanistic de zonă)      - 378 lei pentru presoane fizice 
                                                        - 630 lei pentru persoane juridice 

              - PUD (plan urbanistic de detalui)- 188 lei pentru persoane fizice 
                                                                     - 442 lei persoane juridice. 
Venitul obținut din preceperea acestei taxe va fi folosit la acoperirea cheltuielilor aferente informării și consultării publicului, materiale tipărite, servicii 
de corespondență, costuri comunicații, editare hărți, pliante ect. Taxa se achită anticipat. 
 
Taxă pentru avizul de oportunitate, aprobat de primarul municipiului Târgu secuiesc, inițiate de către persoane juridice sau fizice pe baza de tip cerere și 
se stabilește în valoare de: 

- 252 lei pentru persoanele juridice 
- 126 lei pentru persoane fizice. 

Taxa se plătește anticipat.  
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Art. 475 Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi: 
(1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare se stabileşte de consiliul local şi este de 26 lei, inclusiv. 
(2) - Taxa pentru eliberarea Certificatului de producător + 1 bc. Carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol 75 lei,  

-Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 50 lei/carnet 
 

   (3) Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi 
distractive potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 
privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, datorează bugetului local al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în a cărui rază 
administrativ-teritorială se desfăşoară activitatea, o taxă pentru eliberarea a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în funcţie de suprafaţa 
aferentă activităţilor respective, în sumă de: 
   a) 200 lei, pentru o suprafaţă de până la 500 m2, inclusiv; 
   b) 4.000 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2. 
 Taxa pentru viza anuală a autorizației de funcționare pentru desfășurarea activității de comerț și prestări servicii cu o suprafață mai mare de 500 m2 taxa este 

50 de lei 
 Taxă pentru eliberarea acordului de funcționare pentru desfășurarea activității de comerț și prestări servicii taxa este 50,00 lei 

 
Notă: 
   

A. Pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor nu se datorează taxă pentru: 
- certificate de urbanism sau autorizație de construire pentru lăcașe de cult sau construcțiile anexe ale acestora, cu condiția ca acel cult religios să fie 
recunoscut oficial în România; 
- certificate de urbanism sau autorizație de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrasrtucturilor din transporturi care aparție 
domeniului public al statului, indiferent de solicitant: 
- certificat de urbanism sau autorizație de construire, pentru lucrările de interes public județean sau local; 
- certificat de urbanism sau autorizație de construire, dacă beneficiarulconstrucției este o instituție publică, indiferent de solicitant: 
- autorizație de construire pentru autostrăzile și căile ferate atribuite prin concesionare, conform legii; 
 

B. În zonele protejate ale monumetelor istorice taxa de autorizare a lucrărilor de construire se reduc cu 50%. 
-Pentru construcțiile care reprezintă monumente istorice nu se percept taxe de autorizare (sau certificate de urbanism) dacă nu se defășoară activități 
comerciale sau de producție (Legea 422/2001 art. 43-44). 

 
C. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor nu se aplică pentru: 

-veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război; 
-persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare şi persoanele fizice prevăzute la 
art 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 
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-oricărei inastituții sau unități care funcțioenază sub coordaonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și 
Sportului, cu excepția incintelor folosite pentru activități economixce; 
-fundațiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta institiții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu 
caracter umanitar, social, cultural; 
-organizațiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire social și medical, 
asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabiltare și reinserție social pentru copil, familie, personae cu handicap, personae vârstnice, precum și alte 
personae aflate în dificultate. 

 
 

V – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 
 

     Art. 477 alin.(1) Taxe pentru serviciile de reclamă şi publicitate 
(1) Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană 

datorează plata taxei prevăzute în prezentul articol, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi 
audiovizuale.    

 (5) Cota taxei se stabileşte de consiliul local, fiind 3%. 
 
    Art. 478. - Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate: 
 

Art.478 alin. (2) 

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate: 
 

- lei/m2 sau fracţiune de m2 
2022 

- lei/m2 sau fracţiune de m2 
2023 

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

39 47 

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru 
reclamă şi publicitate 

28 34 

 
 
 

VI. IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

Art. 480 

    (1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor. 
    (2) Consiliile locale hotărăsc cota de impozit după cum urmează: 
   a)  2%, 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)  5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a). 
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    Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul. 

 

VII TAXE ȘI TARIFE SPECIALE  

Nr. crt Denumirea taxei speciale Nivelul taxei speciale stabilite pe anul 2023 
Denumirea compartimentului de 

specialitate care prestează serviciul taxabil 

1. 
Remăsurarea unor suprafeţe de teren pentru 
rectificarea hotarelor 

Până 1 Ha 100 lei peste 1Ha ptr. fiecare Ha 110 lei Compartimentul Agricol şi Silvic 

2*. 
Taxa speciale de urgenţă ptr. elibararea de 
certificate, autorizaţii şi adeverinţe  

 
Toate birourile şi compartimentele din 

cadrul Primăriei 

 - persoane fizice  10 lei/doc.  

 - persoane juridice 20 lei/doc  

3 

Taxe privind servicii de copiat, multiplicat 
si scris, acte necesare populatiei in 
raporturile acesteia cu Primaria si serviciile 
publice din subordinea Consiliului local 

 
Toate birourile şi compartimentele din 

cadrul Primăriei 

 - format A4 1 lei/copie  

 - format A3 2 lei/copie  
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 - format A2 3 lei/copie  

 - format A1 6 lei/copie  

4. 
Eliberarea la cerere actele/ documentele din 
arhiva Primăriei 

5 lei/copie 
Toate birourile şi compartimentele din 

cadrul Primăriei 

5.  
Vizarea „conform cu originalul” al actelor/ 
dcumentelor eliberate 

5 lei/document 
Toate birourile şi compartimentele din 

cadrul Primăriei 

6. 

 Taxe privind servicii    copiat,multiplicat de 
pe documente deţinute de autoritatea sau de 
instituţia publică conf art 9 din Legea 
544/2001 privind liberul acces la informaţiile 
de interes public, republicat. 
 

Taxa copiat Format A4 – 1 lei/copie 
Taxa copiat Format A3 – 2 lei/copie 
Taxa copiat Format A2 – 3 lei/copie 
Taxa copiat Format A1 – 5 lei/copie 

Toate birourile şi compartimentele din 
cadrul Primăriei 

7 
Taxe poştale cu confirmare-primire 9  lei/scrisoare 

Toate birourile şi compartimentele din 
cadrul Primăriei 

8* 
Taxa teren pentru persoane fizice pentru 
curăţarea zonelor verzi, parcari, teren de joc 
in preajma blocurilor 

5 lei/persoane SC GOSP COM SRL 

9 
Taxă de salubrizare în cazul prestațiilor de 
care beneficiază utilizatorii persoane fizice 
fără contract 

Taxa este 20 lei/persoană/lună SC GOSP COM SRL 

10 
Taxă de salubrizare în cazul prestațiilor de 
care beneficiază utilizatorii persoane 
juridice fără personalitate juridice (II,PFA, 
Cabinete medicale de familie ect.) fără 

180,00 lei/sediu sau punct de lucru/lună SC GOSP COM SRL 



21 | P a g e  

contract  

12 
Taxă de salubrizare în cazul prestațiilor de 
care beneficiază utilizatorii persoane 
juridice fără contract 

300,00 lei/sediu sau punct de lucru/lună SC GOSP COM SRL 

13 

Taxe pentru închirierea tuburilor de 
protecţie pentru pozarea reţelelor edilitare 
subterane (electricitate, tv cablu, telefonie 
mobilă, altele asemenea) 

pentru 1 ml de tub de protectie 

 pe o luna  suma de 1 lei 

Biroul urbanism 

14 Taxa de drum după terenurile agricole 
folosite de persoanele fizice și juridice 
 

15 lei/ha Biroul impozite si taxe locale și 
Compartimentul Agricol 

 
15 Taxă pentru liber acces, vehicolelor  peste 1 to în străzile unde circulaţia este interzis 

15.1 pentru vehicolele până la 1 to inclusive 
138 lei/an, taxa zilnice este 31 lei/zi 

 
Compartimentul resurse umane şi control 

comercial 

15.2 
pentru vehicolele de la 1,01 to până la 3,5 to 
inclusive 

396 lei/an, taxe zilnice este 67 lei/zi 
 

Compartimentul resurse umane şi control 
comercial 

15.3 pentru vehicolele peste 3,6 to 653 lei/an, taxe zilnice este 138 lei/zi.“ 
 

Compartimentul resurse umane şi control 
comercial 

16 
Taxă pentru notificarea vânzărilor de 
soldare taxe este 72 lei/ocazie 

Compartimentul resurse umane şi control 
comercial 
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17. Taxe speciale pentru închirierea  maşini şi utilaje aflat în dotarea Primăriei municipiului Tg. Secuiesc 

17.1 Denumirea taxei speciale Nivelul taxei speciale stabilite pentru anul 2022 Serviciul Public Local 

17.2 mașina de găurit  60 lei/oră 

Serviciul Public Local 
17.3 polizor unghiular (flex) 60 lei/oră 

Serviciul Public Local 
17.4 placă vibro compactor 100 lei/oră  cu persoană de deservire  Serviciul Public Local 

17.5 cilindru compactor Wacker 150 lei/oră cu persoană de deservire  Serviciul Public Local 

17.6 compresor cu aer pentru picamer 150 lei/oră cu persoană de deservire  Serviciul Public Local 

17.7 Ciocan Demolator  2000 w Makita 80 lei/ora  Serviciul Public Local 

17.8 1 buc cort (pavilion ) 40 lei/zii Serviciul Public Local 

17.9 masă și 2 bănci 25 lei/zii Serviciul Public Local 

17.10 tractor U 650 + remorcă 150 lei/oră cu persoană de deservire  Serviciul Public Local 

17.11 tractor Farmtrac 685 + remorcă 150 lei/oră cu persoană de deservire  Serviciul Public Local 

17.12 ridicător hidraulic cu platformă  150 lei/oră cu persoană de deservire  Serviciul Public Local 

17.13 motor ferastrău 60 lei/oră Serviciul Public Local 
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17.14 utilaj multifuncțional Komatsu 180 lei/oră cu persoană de deservire  Serviciul Public Local 

17.15 utilaj multifuncțional Eurocomact 130 lei/oră cu persoană de deservire  Serviciul Public Local 

17.16 autoutilitara cu 3,5 T cu platformă 100 lei/oră  cu persoană de deservire  Serviciul Public Local 

17.17 generator de curent 50 lei/oră Serviciul Public Local 

17.18 pompă pentru apă 25 lei/oră Serviciul Public Local 

17.19 autotractor Volvo +remorcă 180 lei/oră cu persoană de deservire  Serviciul Public Local 

17.20 generator electric tifazic 99 lei/oră Serviciul Public Local 

17.21 mai compactor  100 lei/oră  cu persoană de deservire  Serviciul Public Local 

17.22 betonieră 40 lei/oră Serviciul Public Local 

17.23 
scenă metalică 1000 Euro pentru prima zi - 500 Euro pentru a doua 

zi - 300 de Euro /zi începănd cu a treia zi 
+cheltuieli pentru transport si masă ptr. Personalul 
de deservire  

Serviciul Public Local 

Nota: Taxa de urgenţă eliberare acte se datorează de către persoanele fizice şi juridice care solicită eliberarea unor acte sau documente în termen de cel mult 3 zile de 
la data depunerii cererii. Taxa se datorează în cazul în care este posibilă eliberarea actelor în termenul amintit mai sus şi se încasează pe baza chitanţei eliberată la 
caseria primăriei municipiului Tg. Secuiesc. 

 
 

Taxă speciale și tarife instituite pentru exploatarea patinoarului artificial (suprafața gheață și vestiar) : 
 

Nr crt. Denumire servicii Valoare servicii lei/oră 

1. Patinaj public (1,30 oră), bilet de intrare pentru adulți 10 lei 
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2. Patinaj public (1,30 oră), bilete de intrare pentru copii sub 14 ani 5 lei 

3. Patinaj public (1,30 oră) bilet de  intrare pentrun însoțitor 5 lei 

4. Închiriere patinoar 400 lei/oră 

5. Inchiriere patinoar în mod regulat, minimum 4 ocazii/lună 350 lei/oră 

6. Taxă pentru inițiere și instructaj patinaj 3 lei/oră/persoană 

 
Notă: 
I. Tarifele stabilite se vor achita anticipat după cum urmează: 

a) la intrarea în patinoar pe bază de bilet sau brățară ; 
b) până în ultima zi lucrătoare a lunii precedente, cu titlu de avans sau pe bază de factură, după caz, prin numerar sau virament bancar, 

pentru inchirieri patinoar; 
II. Biletul sau brățara de intrare nu dau dreptul la utilizarea vestiarelor.  
 Închirierea patinoarului include dreptul de utilizare maximum 2 vestiare începând cu 20 de minute înainte de începutul orei de gheață, și cel mult 
20 de minute după încheierea acestuia.  
 

Taxe pentru servicii oferite de către Baza Sportivă din municipiul Târgu Secuiesc, după cum urmează 

I.     Taxa pentru folosirea saunei din incinta Bazei sportive a Stadionului Dr. Sinkovits: 80 lei/persoană/8 ocazii; 
II. Taxa pentru folosirea sălii de sport din incinta Bazei sportive a Stadionului Dr. Sinkovits: 300 lei/12 ore/lună sau 500 lei/25 ore/lună, pe baza 

unui program stabilit anterior valabil pentru o lună. Programul se va afişa lunar la loc vizibil în incinta Bazei Sportive. Se interzice 
subânchirierea sălii unei terţe persoane. 

III. Taxă de închiriere a trenuleţului şi a maşinuţelor din parcul distractiv: 1 leu/cursă ; 
IV. Taxă de folosinţă a terenurilor de fotbal din complexul Dr. Sinkovits:  

a) pentru terenul mare: 400 lei/ 2 ore ; 
b) pentru terenul mic:   250 lei/2 ore ; 

V.  Taxă pentru folosirea terenului de tenis : 
a) pentru copii pănă la 6 ani nu se percepe taxă ; 
b) pentru elevi, studenţi la cursul de zi, tineri până la 18 ani şi pensionari –  10 lei/teren/oră; 
c) pentru adulţi – 20 lei/teren/oră; 
d) taxa de abonament pentru elevi, studenţi la cursul de zi, tineri până la 18 ani şi pensionari – 50 lei/teren/8 ore; 
e) taxă de abonament pentru adulţi – 120 lei/teren/8 ore; 
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Tarifele de închiriere şi taxele de luare în folosinţă a Sălii de sport Polivalente 

Tarifele de inchiriere si taxele de luare in folosinta a Salii Polivalente 
  

1 Taxa pt.folositori straini  pt.organizarea de turnee, campionate, antrenamente 
 

400 lei/oră 
2 Taxa pentru folositori permanenti *min.4 ore/luna* 300 RON /h 

3 Taxa pt.asociatii si cluburi sportive din Tg.Secuiesc 
250 RON/h 

 
4 Taxa pt.organizare de concerte 2000 RON/zi 
5 Taxa pt.expozitii, simpozioane, serbari: 1500 lei/zi 
6 Taxa pentru antrenamentele scolii de fotbal*pt.copii intre 5-12 ani* 40 lei/lună/persoane 
7 Taxa pt.tenis de masa in incinta Salii Polivalente 10 lei/masă/h 
8 Taxa pentru închirierea masa  Tegball in incinta Salii Polivalente 20 lei/oră 

9 
Taxa pentru închirierea parțial Sala de sport supanta pt. Trefic pietonal (et. I) depozit în 
suprafața de 11,8 mp 

25 lei/oră 

 

Taxă pentru folosirea terenului de sport cu iarbă artificială și nocturnă din satul Lunga 

a). Pe timp de zi: 100 lei/oră 
b). Nocturn: 150 lei/oră 

Taxa pentru închirierea camerelor Hotel Sport  

 Etajul I – 35 lei/noapte/persoană 
 Etajul II - 60 lei/noapte/persoană 
 Etajul IV – 40 lei/noapte/persoană 
 Cantonamente sportive – 35 lei/noapte/persoană 
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Taxa de folosință a spațiilor și terenurilor aparținând unităților de învățământ 

                        Grupul Școlar Gábor Áron: 

1. Chirie cantină pentru serbări, evenimente, pentru activități specifice se stabilesc astfel: 

● cantin parter – max. 140 persoane 
- chirie: 1. grupe – 100 euro/zi/grupe+cheltuieli utilități 
             2. grupuri - 100 euro/zi/grupe+cheltuieli utilități 
             3. grupuri – 80  euro/zi/grupe+cheltuieli utilități 
             4. grupuri – 70 euro/zi/grupe+cheltuieli utilități 
Cheltuieli utilități: lunile: octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie:- 450 lei/zi/sală 
Cheltuieli utilități: lunile: aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie: - 300 lei/zi/sală 
 
● etaj I – cantină – sala mare: max 80 persoane 
- chirie: 1. grupa – 60 euro/zi/grupe + cheltuieli utilități 
              2. grupa – 80 euro/zi/grupe + cheltuieli utiltăți 
Cheltuieli utilități: lunile: octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie:- 290 lei/zi/sală 
Cheltuieli utilități: lunile: aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie: - 200 lei/zi/sală 
 

2. Chirie sală festivă, sala de clasă – ocazional 
● chirie: - 4 euro/ora (dacă este folosită mai mult de 4 ore se calculaeză tarif /zi – 80 euro/zi)+ 
Cheltuieli utilități: lunile: octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie:- 30 lei/ora 
Cheltuieli utilități: lunile: aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie: - 15lei/oră 

                
3. Chirie sala da clasă 

●chirie: - 2,58 euro/lună/mp+ 
Cheltuieli utilități: lunile: octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie:- 270 lei/lună/sală 
Cheltuieli utilități: lunile: aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie: - 120 lei/lună/sală 

 
4. Chirie apartament – garsoniera- cu destinația de locuință în internat: 

● chirie: - 113 euro/lună/35 mp +  
Cheltuieli utilități: lunile: octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie:- 400 lei/lună/apartament 
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Cheltuieli utilități: lunile: aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie: - 280 lei/lună/apart. 
5. Chirie camera de internat: cazare ocazional în limita locurilor disponibile ( persoane din afara sistemului 

de învățământ și persoane angajate în sistemul de învățământ ( elevi/studenți/sportivi/profesori/ect. în regim ocazional) 
● chirie: - 30 lei/zi/persoane+ 
Cheltuieli utilități: lunile: octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie:- 20 lei/zi/persoane 
Cheltuieli utilități: lunile: aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie: - 15lei/zi/persoane 
 
● Taxă speciale și tarife instituite pentru exploatarea Sala de sport a Liceul Tehnologic ”Gabor Aron” din municipiul Târgu Secuiesc 
(suprafața sala de sport   și canina de duș) : 
 

Nr 
crt. 

Denumire servicii Valoare servicii lei/oră 

1. Taxă/chirie pentru folosirea sălii de sport 100 lei 

2. Taxă/chirie pentru folosirea sălii de sport pentru asociații 
și cluburi sportive din municipiul Târgu Secuiesc 

75 lei 

3. Taxă/chirie pentru folosirea sălii de sport 313 lei 

4. Cheltuieli utilități în caz de solicitare cabinele de duș 50 lei 

 
 

 Liceul tehnologic ”Apor Péter”  - Chiria sălii de sport 17 lei/oră 
                                                                                  - Chirie sală de curs 25 lei/oră 

 
                    Școala Gimnazială ”Turoczi Mózes” - Chiria sălii de sport din incinta -  100 ron 

 
               Liceul Teoretic ”Nagy Mózes”      – închirierea sălii de sport – 40 lei/oră 

 - închiriere sală festive:  
– 10 lei/oră/activitate pentru cadre didactice, examene, concursuri                                           

               - 15 lei/oră/activitate pentru persoane din afara unității de învățământ, cursuri, concursuri până la 50 persoane 
              - 100 lei/zi/activitate pentru persoane din afara unității de învățământ, cursuri, concursuri peste 50 persoane     
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Taxe de folosinţă a spaţiilor Casei de cultură „Vigadó” 

 PACHET VIGADÓ PÓDIUM  

Valoarea biletului de intrare între 0 Ron - 19 Ron 
 

Denumirea spaţiului Folosinţa spaţiului Durata Tarif 
Tarif cu tehnică 

de sonorizare 
(50 Ron) 

 
Tarif cu tehnică de  

lumini 
(50 Ron) 

Tarif cu tehnică de 
sonorizare şi  lumini 

Sala mare/de teatru 
În faţa cortinei sau pe tot 

spaţiul scenei 
2 ore 300 Ron 350 Ron 350 Ron 400 Ron 

Servicii studio 
(scena mare) 

Pe tot spaţiul scenei 2 ore 200 Ron 250 Ron 250 Ron 300 Ron 

Denumirea spaţiului Folosinţa spaţiului Durata Tarif 
Tarif cu tehnică 

de sonorizare 
(0 Ron) 

 
Tarif cu tehnică de  

lumini 
(0 Ron) 

Tarif cu tehnică de 
sonorizare şi lumini 

Sala mică  de expoziţie 
(parter) 

tot spaţiul 2 ore 100 Ron ------- -------- 100 Ron 

Sala  mare de expoziţie 
(et.1) 

tot spaţiul     2 ore 150 Ron ------- -------                   150 Ron     

 

 PACHET VIGADÓ KORTINA   

             Valoarea biletului de intrare între  20 Ron - 24 Ron 

Denumirea spaţiului 

 
Folosinţa 
spaţiului 

 
Durata 

 
Tarif 

Tarif cu tehnică de 
sonorizare 

(0 Ron) 

 
Tarif cu tehnică de  

lumini 
(0 Ron) 

 
Tarif cu tehnică de sonorizare 

şi lumini 

Sala mare/de teatru 
În faţa cortinei 

sau pe tot spaţiul 
scenei 

 
 

2 ore 

10% din suma 
obţinută din 

vânzări de bilete 

 
 

-------- 
 

 
 

-------- 

 
10% din suma obţinută din 

vânzări de bilete 
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Denumirea spaţiului 

 
Folosinţa 
spaţiului 

 
Durata 

 
Tarif 

Tarif cu tehnică de 
sonorizare 
(50 Ron) 

 
Tarif cu tehnică de  

lumini 
(50 Ron) 

 
Tarif cu tehnică de sonorizare 

şi lumini 

Servicii studio 
(scena mare) 

Pe tot spaţiul 
scenei 

 
2 ore 

 
200 Ron 

 
250 Ron 

 
250 Ron 

 
300 Ron 

Denumirea spaţiului 
Folosinţa 
spaţiului 

 
Durata 

 
Tarif 

Tarif cu tehnică de 
sonorizare 

(0 Ron) 

 
Tarif cu tehnică de  

lumini 
(0 Ron) 

 
Tarif cu tehnică de sonorizare 

şi  lumini 

Sala mică  de expoziţie 
(parter) 

tot spaţiul 
 

2 ore 
 

100 Ron 
 

-------- 
 

-------- 
 

100 Ron 

Sala  mare de expoziţie (et.1) tot spaţiul 
 

2 ore 
 

150 Ron 
 

-------- 
 

-------- 
 

         150 Ron 
 

 PACHET VIGADÓ RIVALDA   

Valoarea biletului de intrare  25 Ron – peste 25 Ron 

Denumirea spaţiului 

 
Folosinţa spaţiului 

 
Durata 

 
Tarif 

Tarif cu tehnică de 
sonorizare 

 (0 Ron) 

 
Tarif cu tehnică de  

lumini 
 (0 Ron) 

 
Tarif cu tehnică de 

sonorizare şi  lumini 

Sala mare/de teatru 
În faţa cortinei sau 
pe tot spaţiul scenei 

 
 

2 ore 

15 % din suma obţinută 
din vânzări de bilete 

 
 

-------- 

 
 

-------- 

 
15 % din suma obţinută din 

vânzări de bilete 

Denumirea spaţiului 

 
Folosinţa spaţiului 

 
Durata 

 
Tarif 

Tarif cu tehnică de 
sonorizare 
(50 Ron) 

 
Tarif cu tehnică de  

lumini 
 (50 Ron) 

 
Tarif cu tehnică de 

sonorizare şi  lumini 

Servicii studio 
(scena mare) 

Pe tot spaţiul scenei 
 

2 ore  
 

200 Ron 
 

250 Ron 
 

250 Ron 
 

300 Ron 

Denumirea spaţiului 
 

Folosinţa spaţiului 
 

Durata 
 

Tarif 
Tarif cu tehnică de 

sonorizare 
 (0 Ron) 

 
Tarif cu tehnică de  

lumini 

 
Tarif cu tehnică de 

sonorizare şi  lumini 
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 (0 Ron) 

Sala mică  de 
expoziţie (parter) 

tot spaţiul 

 
2 ore 

 
100 Ron 

 
-------- 

 
-------- 

 
100 Ron 

Sala  mare de 
expoziţie (et.1) 

tot spaţiul 

 
2 ore 

 
150 Ron 

 
-------- 

 
-------- 

 
150 n 

 
Notă: 

 Se acordă o reducere de 5% din valoarea chiriei stabilite la Pachetul VIGADÓ RIVALDA  în cazul în care chiriașul folosește elementele de 
imagine ale Casei de Cultură Vigado pe platformele  proprii ale chiriașului (afișe, siteuri, pliante, facebook etc.) 

 Activităţile organizate de Primăria Tg.Secuiesc sunt scutite de plata chiriilor şi taxelor. 
 Activitățile Teatrului Orășenesc Tg.Secueisc sunt reglementate în Contractul de colaborare stagiale  încheiat între Municipiul Tg.Secuiesc și 

Fundația Culturală Vigado . 
 Elevii şi copii liceelor, şcolilor generale, grădiniţelor, caselor de copii pot folosi gratuit sălile Casei de cultură pentru organizarea spectacolelor 

proprii numai în baza unui contract de colaborare al căror clauze speciale vor fi stabilite de  comun acord de către  cele două instituții. 
 
 

VIII. ALTE TAXE LOCALE 

A. art. 486 alin. (1) Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice: 

Nr.
Crt 

Modul de folosire Nivelul taxei pentru anul 2023 Termen de plată 

1 Taxa pentru expunerea de materiale cu înscrisuri prin ancorare de 
stâlp sau de alte obiecte de pe domeniul public sau privat 

5 lei/mp/zi Anticipat solicitării 

2 Taxa pentru vehicularea reclame sonore Lei/zi 

210 

Anticipat solicitării 
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3 Taxa pentru folosirea terenului proprietatea municipiului Târgu Secuiesc 
Zoni 
ficare 

Valoarea minimă,  
terenCC 
(lei/mp)* 

Valoarea de piață 
Teren CC 
(lei/mp)** 

Mediul aritmetic Rata de capitalizare 
aplicată pe piață este 
10-11% 

Rata de ocupare anuală a ternurilor 
0,69 % de 2-3 ori pe an, adica chiria 
impartit la 2,5 

A 148 600(120E) 374 39,27 16 
B 109 450(90E) 280 29,40 12 
C 99 400(80E) 250 26,25 11 
D 66 250(50E) 158 16,59 7, 

 

Conform contract 

3* În cazul, în care chiriașul va amplasa o terasă mobilă, conform planului emis de către Primăria municipiului Târgu Secuiesc, acesta va 
beneficia de o reducere de 50% la primul contract de închiriere încheiat în acest sens , pe toata durata contractului. 
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  4. Taxa pentru folosirea terenului proprietatea publică a municipiului 
Târgu Secuiesc pentru orice modalităţi de desfacere a produselor, 
din faţa sediilor proprii ale agenţilor economici şi ale unităţilor 
comerciale sau punctului de lucru pe perioada 01.03.- 30.10.2023, 
cu excepţia evenimentelor organizate de Primăria mun. Târgu 
Secuiesc 

 

lei/mp/zi 

 

 

 
 

Pentru suprafaţa de până la  10 mp 

Între 11-50 mp 
Între 51 mp – 100 mp 
Între 101mp – 200 mp 
Peste 201 mp 

1 leu/mp/zi 

0,8 lei/mp/zi 
0,6 lei/mp/zi 
0,4 lei/mp/zi 

0,2 lei/mp/zi dar nu mai puțin de 80 de lei 

Conform contract 

5. Taxa datorat de deținătorii de rețele de comunicații electronice 
pentru exercitarea dreptului de acces pe infrastructura – stâlpi 
proprietatea Municipiului Târgu Secuiesc; 

 Pentru rețele de comunicații 
 Cutii de distribuție 
 Rezerve de cablu 

Nota: Taxa se aplică fiecărui operator/furnizor de rețele de 
comunicații indiferent de numărul de cabluri amplasate. 

 

 
 

120,00 lei/stâlp/an 
200,00 lei/stâlp/an 
200,00 lei/stâlp/an 

Conform contract 

6. Taxa pentru amplasarea reclame luminoasă 55 lei/stâlp/lună Conform contract 

7. Taxă pentru ocuparea domeniului public cu garaj 240 lei/an/garaj 31 martie și 30 
spetembrie 

8. 
 

Taxă pentru ocuparea domeniului public cu adăpost pentru biciclete 150 lei/an/garaj  31 martie și 30 
spetembrie 
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9. Taxă pentru ocuparea domeniului public cu depozitarea meteriale, 
organizare șantier și alte asemenea, cu caracter ocazional 

-pentru ocuparea trotuarelor și a  carosabilului 
taxa este 41,00 lei/mp/lună 

- pentru ocuparea terenurilor virane și spații verzi taxa este 
32,00 lei/mp/lună 

Anticipat sau 
conform contract 

11. Taxă pentru ocupare loc public cu expoziții fără vânzare: 

 Până la 50 mp inclusiv- pentru primele 3 zile 
 Până la 50 mp inclusive –după 3 zile 
 Peste 50 mp, pentru suprafața ce depășește 50 mp-pentru 

primele 3 zile 
 Peste 50 mp, pentru suprafața ce depășește 50 mp-după 3 

zile 
 

 

6 lei/mp/zi 
4 lei/mp/zi 
5 lei/mp/zi 
3 lei/mp/zi 

Anticipat 

12. Taxă pentru ocupare loc public cu expoziții, cu vânzare: 

 Până la 50 mp inclusiv- pentru primele 3 zile 
 Până la 50 mp inclusive –după 3 zile 
 Peste 50 mp, pentru suprafața ce depășește 50 mp-pentru 

primele 3 zile 
 Peste 50 mp, pentru suprafața ce depășește 50 mp-după 3 

zile 

 

 

8 lei/mp/zi 
6 lei/mp/zi 
6 lei/mp/zi 
4 lei/mp/zi 

Anticipat 

13 Taxă pentru ocuparea domeniului public cu comerț ambulant și 
prestări servicii și alte asemenea, în locuri autorizate, ocazional 

15 lei/mp/zi Anticipat 

14 -  Taxă pentru eliberarea Licenţei de Traseu Taxi 200 lei/an Anticipat 

14 Taxă pentru eliberarea Autorizaţiei Taxi 400 lei/an Anticipat 
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Art. 484 alin.(2)  Taxa pentru realizarea unor lucrări lei/mp 

  2022 2023 Termen de plată 

1 Refacere asfalt pe carosabil 130 lei/mp 608 lei/mp Anticipat 
2 Refacere  asphalt pe trotuar 195 lei/mp 405 lei/mp Anticipat 
3 Refacere beton, pavaj din pavele beton sau piatră cubică sau 

alte tipuri de pavaje 
260 lei/mp 405 lei/mp Anticipat 

4 Refacere străzi nemodenizate  253 lei/mp Anticipat 
5 Refacere zonă verde  152 lei/mp Anticipat 

 
Taxa de parcare  
 
Funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a autovehiculelor aflate pe domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, după cum urmeză: 
 
„ Art.24 - Tariful de parcare pentru vehicule/autovehicule se definesc astfel: 
- Tichete de parcare: 
 
a) Tarife orare de la automate de parcare.: 4 lei/oră Zona Centru și 3 lei/oră celelalte parcări cu plată aflate pe domeniul public al Municipiului Târgu Secuiesc; 
b)  Tarif/ zi echivalent de la automate de parcare: 20 lei/zi” 
c) Tarif orare prin plata SMS 0,7 eu/oră +TVA Zona Centru și 0,45 eu/oră +TVA la celelalte parcări cu plată aflate pe domeniul public al Municipiului Târgu 
Secuiesc; 

           d)  Tarif/zi echivalent prin plata 4 eu/zi+TVA; 
 
  - Valorile abonamentelor se definesc astfel: 
 
  a). Abonament lunar: 50 lei pentru persoane fizice și 60 lei pentru personae juridice 

 b). Abonament annual : 350 pentru persoane fizice și 450 lei pentru personae juridice 
  - Permis de parcare: 

 a). Permis de parcare cu rezervarea locului pentru persoene fizice 750 lei pentru personae juridice 850 
 b). Permis de parcare tip riveran  persoene fizice permis lunar 40 lei/lună  permis anual 220 lei/an” 

 

Art. 486. Alin.(4) Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă este în cuantum de 600 lei. 
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IX. SANCŢIUNI 
 

CAPITOLUL  XI – SANCȚIUNI 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

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

LIMITELE  STABILITE  
PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

- lei - - lei - 
 lit. a) se sancționează cu amendă 87 91 

 lit. b) se sancționează cu amendă 346 363 
(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 403 423 
 (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  620 651 

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 347 364 
 Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancționează cu amendă 1384 1454 
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 1611 1682 
 

 
 

X. Taxă judiciară de timbre 
 

Constituie venit la bugetul local al municipiului Târgu Secuiesc sumele provenite din: 
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● taxele judidicare de timbre și alte taxe de timbre prevăzute de O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judidiacre de timbre, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 

Sumele prevăzute anterior se ajustează pentru a reflecta rata inflației în conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul Finanțelor Publice și 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 
 
 
 
 
 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                  SECRETAR GENERAL 

            Lukács László                                                                            Tóth Csilla - Enikő 
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                                                                                                                     Anexa nr. 2 la H.C.L nr.    211/2022 
    
        
 

Procedura de acordare a facilităţilor fiscale 
la impozitul/taxa pe clădiri 

 
 

Art. 1. – Beneficiază de scutire de la plata impozitului pe clădiri/taxei pe clădire în anul fiscal 2022 
contribuabilii care deţin cu orice titlu clădirile prevăzute la art. 8 alin. (1), pct. 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7 ,1.8 și 1.9 din 
hotărâre. 

Art. 2. - Beneficiază de reducere cu 50% de la plata impozitului pe clădiri în anul fiscal 2023 pensionarii 
care deţin cu orice titlu clădirile prevăzute la art.10 , pct. 1.10 din hotărâre. 

Art. 3. - (1) Pentru a beneficia de aceste facilităţi începând cu data de 1 ianuarie 2023 contribuabilul 
trebuie să prezinte cel târziu până la data de 31 martie 2023 Biroul impozite și taxe locale documentele 
justificative, care atestă îndeplinirea condiţiilor pentru acordarea scutirii, emise până la data de 31 decembrie 2022. 

Prin documente justificative se înţeleg: decizii medicale, hotărâri, dispoziţii, certificate şi alte asemenea, 
emise în condiţiile legii de organele abilitate la constatarea situaţiilor care atestă încadrarea contribuabilului/ bunului 
impozabil beneficiar al facilităţii în vreuna din categoriile de scutire reglementată prin prezenta hotărâre. 

 (2)  În cazul în care organul fiscal dispune de documentele justificative care atestă calitatea 
contribuabilului de beneficiar al scutirii şi pentru anul fiscal 2023 nu mai este necesară depunerea acestora de către 
contribuabil.  

(3) În cazul pensionarilor, informațiile privind natura veniturilor obținute de solicitant, vor fi obținute prin 
interogarea bazei de date Patrimven, ori prin solicitarea informațiilor de către reprezentanții organului fiscal local.  

Art. 4. -Conform art. 8 alin. (1) pct. 1.5 din hotărâre, beneficiază de scutire de la plata impozitului pe 
clădire proprietarii clădirilor afectate de calamităţi naturale, în următoarele condiții: 
 - scutirea  se acordă pentru 1 an, în așa fel  ca valoarea scutirilor să nu depășească valoarea pagubelor suferite, 
dovedite în actele emise de Primăria municipiului Târgu Secuiesc; 
- scutirea  se acordă pe baza următoarelor documente depuse la Biroul impozite și taxe locale sau comunicate în 
formă scanată, semnate “conform cu originalul”, la adresa de e-mail adohivatal@kezdi.ro, în decurs de 45 de zile 
calendaristice de la producerea evenimentelor care au provocat pagubele: 
1. cererea de scutire, care să cuprindă descrierea calamității naturale care a produs pagubele și valoarea pagubelor; 
2. actul de înființare în cazul persoanelor juridice; 
3. actul de identitate în cazul persoanelor fizice; 
4. documentul/ele privind evenimentele produse și urmările acestora întocmită de Compartimentul de Protecție 
Civilă din cadrul Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, cum ar fi: Raport Sinteză întocmit în baza evaluării finale 
efectuat de către comisii numite de primar în cazul fenomenelor meteorologice periculoase sau Raportul de evaluare 
a efectelor produse de situații de urgență, altele decât fenomenele meteorologice periculoase. 

Art. 5- Beneficiarii facilităților fiscale acordate sub forma ajutoarelor de stat sau ajutoarelor de minimis, în 
baza unor scheme sau proceduri speciale, cu caracter multianual, sunt exceptate de la obligația depunerii anuale a 
documentelor justificative, potrivit dispozițiilor art. 3, cu excepția unor dispoziții contrare stabilite de procedurile 
sau legislația aplicabilă în domeniul ajutoarelor de stat.   

Art. 6. - Contribuabilii beneficiază de aceste facilităţi, în cazul în care, la data depunerii cererii/ aprobării 
facilității fiscale prin hotărârea Consiliului local, după caz, nu figurează în evidenţele fiscale cu obligaţii restante 
faţă de bugetul local. 

Art. 7. - Orice modificare ce afectează condiţiile de acordare a facilităţii fiscale va fi comunicată în termen 
de 30 de zile de la data producerii acestora, Biroului impozite și taxe locale. 

 
 
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                        SECRETAR GENERAL,                                      
               Lukács László                                                                          Tóth Csilla - Enikő                                                     
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                                                                                                                               Anexa nr. 3 la H.C.L. nr.   211/2022 
 
  

Procedura de acordare a facilităţilor fiscale 
la impozitul/taxa pe teren 

 
 

Art 1. –  Beneficiază de scutire de la plata impozitului pe teren/ taxei pe teren în anul fiscal 2023 
contribuabilii care deţin cu orice titlu terenuri de natura celor prevăzute la art. 8 alin. (2) din hotărâre. 

Art. 2. -  Beneficiază de reducere cu 50% de la plata impozitului/taxei pe teren în anul fiscal 2023 
pensionarii care deţin cu orice titlu teren potrivit la art. 8 , alin. (2), pct. 2.5 din hotărâre. 

Art. 3. – (1) Pentru a beneficia de aceste facilităţi începând cu data de 1 ianuarie 2023 contribuabilul 
trebuie să prezinte, cel târziu până la data de 31 martie 2023, Biroului impozite și taxe locale documentele 
justificative, care atestă îndeplinirea condiţiilor pentru acordarea scutirii, emise până la data de 31 decembrie 2022. 
Prin documente justificative se înţeleg: decizii medicale, hotărâri, dispoziţii, certificate şi alte asemenea, emise în 
condiţiile legii de organele abilitate la constatarea situaţiilor care atestă încadrarea contribuabilului/ al bunului 
impozabil beneficiar al facilităţii în vreuna din categoriile de scutire reglementată prin prezenta hotărâre. 
 (2) În cazul în care organul fiscal dispune de documentele justificative care atestă calitatea contribuabilului de 
beneficiar al scutirii şi pentru anul fiscal 2023, nu mai este necesară depunerea acestora de către contribuabil. 
(3) În cazul pensionarilor, informațiile privind natura veniturilor obținute de solicitant, vor fi obținute prin 
interogarea bazei de date Patrimven, ori prin solicitarea informațiilor de către reprezentanții organului fiscal local.  
(4) Documentele justificative pot fi depuse la registratura Biroului impozite și taxe locale, ori comunicate electronic, 
în formă scanată și semnate “conform cu originalul”, la adresa de poștă electronică al organului fiscal  
adohivatal@kezdi.ro . 

Art. 4. Conform art. 8 alin. (2) pct. 2.4 din hotărâre, beneficiază de scutire de la plata impozitului/ taxei pe 
teren deținătorii terenurilor afectate de calamităţi naturale, în următoarele condiții: 
 - scutirea  se acordă pentru 1 an, în așa fel  ca valoarea scutirilor să nu depășească valoarea pagubelor suferite, 
dovedite în actele emise de Primăria municipiului Târgu Secuiesc; 
- scutirea  se acordă pe baza următoarelor documente depuse la Biroul impozite și taxe locale sau comunicate în 
formă scanată, semnate “conform cu originalul”, la adresa de e-mail adohivatal@kezdi.ro, în decurs de 45 de zile 
calendaristice de la producerea evenimentelor care au provocat pagubele: 
1. cererea de scutire, care să cuprindă descrierea calamității naturale care a produs pagubele și valoarea pagubelor; 
2. actul de înființare în cazul persoanelor juridice; 
3. actul de identitate în cazul persoanelor fizice; 
4. documentul/ele privind evenimentele produse și urmările acestora întocmită de Compartimentul de Protecție 
Civilă din cadrul Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, cum ar fi: Raport Sinteză întocmit în baza evaluării finale 
efectuat de către comisii numite de primar în cazul fenomenelor meteorologice periculoase sau Raportul de evaluare 
a efectelor produse de situații de urgență, altele decât fenomenele meteorologice periculoase. 

Art. 5. Beneficiarii facilităților fiscale acordate sub forma ajutoarelor de stat sau ajutoarelor de minimis, în 
baza unor scheme sau proceduri speciale, cu caracter multianual, sunt exceptate de la obligația depunerii anuale a 
documentelor justificative, potrivit dispozițiilor art. 3, cu excepția unor dispoziții contrare stabilite de procedurile 
sau legislația aplicabilă în domeniul ajutoarelor de stat.   

Art. 6. - Contribuabilii beneficiază de aceste facilităţi, în cazul în care, la data depunerii cererii/ aprobării 
facilității fiscale prin hotărârea Consiliului local, după caz, nu figurează în evidenţele fiscale cu obligaţii restante 
faţă de bugetul local. 

Art. 7. – Orice modificare ce afectează condiţiile de acordare a facilităţii fiscale va fi comunicată în termen 
de 30 de zile de la data producerii acestora, Biroul impozite și taxe locale. 
 
  

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                        SECRETAR GENERAL,                                                                                                            
             Lukács László                                                                              Tóth Csilla - Enikő                                                                  
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                                                                                                                             Anexa nr. 4 la H.C.L. nr. 211/2022 
 
 
 

REGULAMENT 
privind criteriile şi procedurile de acordare a scutirii de la plata impozitului pe clădiri în cazul  

blocurilor de locuinţe şi a imobilelor cu destinaţie de locuinţe, aflate în proprietatea persoanelor 
fizice şi juridice la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru 

creşterea performanţei energetice 
 

 
Realizarea lucrărilor de intervenţie are drept scop creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, 

respectiv reducerea consumurilor energetice pentru incălzirea apartamentelor, în condiţiile asigurării şi menţinerii 
climatului termic interior, precum şi ameliorarea aspectului urbanistic al localităţilor. 

 
Capitolul I. 

Documente de referinţă 
 
-Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 
-O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
-Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 
-Legea nr. 544/2001 privind accesul liber la informaţii publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
-Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Ordonanţa de urgenţă nr. 18/2009, cap.II. privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 

Capitolul II. 
Dispoziţii generale 

 
Art. 1. – Scutirea de la plata impozitului pe clădiri în cazul blocurilor de locuinte şi a imobilelor cu 

destinaţia de locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice se acordă numai pentru lucrările de 
intervenţie ce vizează izolarea termică a blocurilor de locuinţe şi a imobilelor cu destinaţia de locuinţe. Fac excepţie 
de la prevederile prezentului regulament imobilele cu destinaţia de locuinţă aflate în zone protejate sau centrul 
istoric al municipiului Târgu Secuiesc şi prezintă valoare din punct de vedere arhitectural-ambiental. 

Art. 2. – Realizarea lucrărilor de intervenţie are ca scop creşterea performanţei energetice a blocurilor de 
locuinte, şi a imobilelor cu destinaţia de locuinţe, astfel încât consumul anual specific de energie calculat pentru 
încălzire să scadă sub 100 kWh/m2 arie utilă, în condiţtii de eficienţă economică. 

Art. 3. – Realizarea lucrărilor de intervenţie privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de 
locuinţe şi a imobilelor cu destinaţia de locuinţe, se fac în baza Legii 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Capitolul III. 
Lucrări de intervenţie 

 
             Art. 4. – Lucrările de intervenţie la anvelopa blocului de locuinţe, şi a imobilelor cu destinaţia de locuinţe, 
sunt:  
a) izolarea termică a pereţilor exteriori; 
b) înlocuirea ferestrelor şi a uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuinţe, cu 
tâmplărie performantă energetic; 
c) închiderea balcoanelor/logiilor cu tâmplarie performantă energetic; 
d) termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei; 
e) izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevazute apartamente la 
parter; 
f) lucrări de demontare a instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe, 
precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică; 
g) lucrări de refacere a finisajelor anvelopei. 
           Art. 5. – Odată cu efectuarea lucrărilor de intervenţie prevăzute la art. 4 se pot executa şi următoarele lucrări 
de intervenţie, justificate din punct de vedere tehnic în expertiza tehnică şi/sau în auditul energetic:  
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a) lucrări de reparaţii la elementele de construcţie care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează 
funcţionalitatea blocului de locuinţe, inclusiv de refacere în zonele de intervenţie; 
b) lucrări de intervenţie la instalaţia de distribuţie a agentului termic pentru încălzire aferenta părţilor comune ale 
blocului de locuinţe. 
 

Capitolul IV. 
Acordarea scutirii impozitului pe clădiri în cazul blocurilor de locuinţe şi a imobilelor cu destinaţia de locuinţe, care 

au fost reabilitate prin efectuarea lucrărilor de intervenţie pe cheltuiala proprie a proprietarilor 
 

Art. 6. – Proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor cu destinaţia de locuinţe care 
au executat lucrări de intervenţie în condiţiile art. 2 din prezentul regulament, pe cheltuiala proprie, beneficiază de 
scutire de la plata impozitului aferent locuinţei pe 1 an, pe baza auditului energetic prin care se certifică realizarea 
recomandărilor propuse de către auditorul energetic şi în condiţiile hotărârii consiliului local privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale, aplicabilă în anul fiscal în curs. 

Art. 7. – (1) Pentru a beneficia de scutire de la plata impozitului pe clădire pe anul 2023 contribuabilul 
trebuie să prezinte Biroului impozite și taxe locale cel târziu până la data de 31 martie 2023 documentele 
justificative, care atestă îndeplinirea condiţiilor pentru acordarea scutirii, emise până la data de 31 decembrie 2022. 
 (2) Documentele justificative pot fi depuse la registratura Biroului impozite și taxe locale ori comunicate 
electronic, în formă scanată și semnate “conform cu originalul”, la adresa de poștă electronică al organului fiscal  
cabinet@kezdi.ro . 

Art. 8. – Dosarul pentru acordarea scutirilor trebuie să cuprindă: 
a) cererea prin care se solicită scutirea de la plata impozitului pe clădire. În cazul blocurilor de locuinţe, dacă 
autorizaţia de construcţie, respectiv procesul – verbal de recepţie a lucrărilor are ca titular asociaţia de proprietari a 
blocului în cauză, cererea de solicitare a scutirii va fi depusă de preşedintele asociaţiei de proprietari, în numele şi pe 
seama proprietarilor de apartamente, pe baza mandatului/ procurii speciale acordate în acest sens, în formă autentică;  
b) actele de proprietate ale imobilului în cauză din care să rezulte destinaţia de locuinţă a acestuia (contract de 
vânzare-cumpărare, donaţie, certificate de moştenitor, extras CF, etc.); 
c) autorizaţia de construire pentru lucrările de creştere a performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 
d) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea 
măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţa energetică sau, după 
caz, în raportul de audit energetic, fapt confirmat prin menţiunea “sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de 
Regulamentul privind criteriile şi procedurile de acordare a scutirilor la impozitul pe clădire aprobat prin H.C.L. 
nr._____/_______”, înscrisă în procesul- verbal de recepţie; 
e) certificatul de performanţă energetică, emis până în 31 decembrie 2022, în baza auditului energetic, din care să 
rezulte că s-au executat lucrări de intervenţie asupra imobilului, în condiţiile art. 2 din prezentul regulament; 
f) declaraţia pe propria răspundere a proprietarului privind efectuarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea 
performanţei energetice exclusiv pe cheltuială proprie, în formă autentică; 
g) contribuabilii beneficiază de această facilitate în cazul în care nu figurează în evidențele fiscale cu obligații 
restante fața de bugetul local. 
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                                                                                                                           Anexa nr. 5 la H.C.L nr.  211  /2022 
    
 
   

Procedura de acordare a facilităţilor fiscale 
la taxe speciale 

 
 

Art. 1. – (1) Beneficiază de scutire de la plata taxelor speciale în anul fiscal 2023:  
- veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război; 
- persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi reprezentanţii legali 
ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate.  
 

Art. 2. – (1) Pentru a beneficia de această facilitate începând cu data de 1 ianuarie 2023 contribuabilul 
trebuie să prezinte cel târziu până la data de  31 martie 2023 Biroului impzite și taxe lcale documentele justificative, 
care atestă îndeplinirea condiţiilor pentru acordarea scutirii, emise până la data de 31 decembrie 2022.  
Prin documente justificative se înţeleg: decizii medicale, hotărâri, dispoziţii, certificate şi alte asemenea, emise în 
condiţiile legii de organele abilitate la constatarea situaţiilor care atestă încadrarea contribuabilului/ al bunului 
impozabil beneficiar al facilităţii în vreuna din categoriile de scutire reglementată prin prezenta hotărâre. 
(2)  În cazul în care organul fiscal dispune de documentele justificative care atestă calitatea contribuabilului de 
beneficiar al scutirii şi pentru anul fiscal 2023, nu mai este necesară depunerea acestora de către contribuabil. 
(3) Documentele justificative pot fi depuse la registratura Biroul impozite și taxe locale, ori comunicate electronic, 
în formă scanată și semnate “conform cu originalul”, la adresa de poștă electronică al organului fiscal  
adohivatal@kezdi.ro. 
 

Art. 3. – Contribuabilii beneficiază de această facilitate, în cazul în care, la data de 01 ianuarie 2023 sau la 
data depunerii cererii nu figurează în evidenţele fiscale cu obligaţii restante faţă de bugetul local. 

 
Art. 4. – Orice modificare ce afectează condiţiile de acordare a facilităţii fiscale va fi comunicată în termen 

de 30 de zile de la data producerii acestora, Biroul impozite și taxe locale. 
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                                                                                                                    Anexa nr. 6 la H.C.L nr.  211 /2022 
 
 
           
 

Procedura de acordare a facilităţilor fiscale 
la alte taxe 

 
 

Art. 1. – (1) Beneficiază de scutire de la plata altor taxe în anul fiscal 2023:  
- veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război; 
 - persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Art. 2. – (1) Pentru a beneficia de această facilitate începând cu data de 1 ianuarie 2023 contribuabilul 
trebuie să prezinte cel târziu până la data de 31 martie 2023 Biroului impozite și taxe locale documentele 
justificative, care atestă îndeplinirea condiţiilor pentru acordarea scutirii, emise până la data de 31 decembrie 2022. 
 Prin documente justificative se înţeleg: decizii medicale, hotărâri, dispoziţii, certificate şi alte asemenea, emise în 
condiţiile legii de organele abilitate la constatarea situaţiilor care atestă încadrarea contribuabilului/ al bunului 
impozabil beneficiar al facilităţii în vreuna din categoriile de scutire reglementată prin prezenta hotărâre. 
(2) În cazul în care organul fiscal dispune de documentele justificative care atestă calitatea contribuabilului de 
beneficiar al scutirii şi pentru anul fiscal 2023, nu mai este necesară depunerea acestora de către contribuabil. 
(3) Documentele justificative pot fi depuse la registratura Biroul impozite și taxe locale, ori comunicate electronic, 
în formă scanată și semnate “conform cu originalul”, la adresa de poștă electronică al organului fiscal  
adohivatal@kezdi.ro  . 

Art. 3. - Contribuabilii beneficiază de această facilitate, în cazul în care, la data de 01 ianuarie 2023 sau la 
data depunerii cererii nu figurează în evidenţele fiscale cu obligaţii restante faţă de bugetul local. 

Art. 4. - Orice modificare ce afectează condiţiile de acordare a facilităţii fiscale va fi comunicată în termen 
de 30 de zile de la data producerii acestora, Biroul impozite și taxe locale. 
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                                                                                                                                     Anexa nr. 7 la HCL nr.  211/2022 

 
REGULAMENT 

privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale 
pe teritoriul municipiului Târgu  Secuiesc în anul 2023 

I. Reglementări generale: 

Art. 1 În sensul legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale şi a prezentei hotărâri, taxele speciale 
sunt instituite de Consiuliul local pentru funcţionarea unor servicii publice create în interesul persoanelor fizice 
şi juridice, care folosesc de serviciile publice pentru care s-au instituit taxele speciale. 

Art. 2 Taxele speciale se stabilesc în baza propunerilor făcute de serviciile existente la nivelul Consiliului 
local, motivate şi justificate pe baza documentelor privind cheltuielile de întreţinere, funcţionare şi dotare a 
serviciilor publice respective. 

 
II. Categorii de taxe locale speciale aplicabile în anul 2023 

Art. 1 Se instituie taxa specială pentru remăsurarea unor suprafeţe de teren pentru rectificarea hotarelor. 
Plata acestei taxe se face anticipat, la caseria Primăriei municipiului Târgu Secuiesc. Veniturile realizate vor fi 
utilizate pentru dotări (amenajare sală, birouri etc.) de către Compartimentul Agricol şi Silvic. 

Art. 2 Se instituie taxa speciale de urgenţă pentru emiterea în termen de 3 zile a certificatului de urbanism, 
autorizaţii de construire şi adeverinţă pentru identificarea intabulare la CF pentru persoane fizice sau juridice. 
Plata acestei taxe se face anticipat, la caseria Primăriei municipiului Târgu Secuiesc. Veniturile realizate vor fi 
utilizate pentru acoperirea cheltuielilor privind dotări şi amenejări ( tehnică de calcul, birotică, etc.) de către 
Compartimentul Urbanism. 

Art. 3 Se instituie taxa speciale de urgenţă pentru emiterea în termen de 3 zile a certificatelor fiscale 
pentru persoane fizice şi juridice de către Biroul impozite şi taxe locale. Veniturile realizate vor fi utilizate 
pentru acoperirea cheltuielilor privind dotări şi amenejări ( tehnică de calcul, birotică, etc.) de către Biroul 
impozite şi taxe locale. 

Art. 4 Se instituie taxe teren pentru persoanele fizice şi juridice pentru curăţarea spaţiilor verzi în preajma 
blocurilor. Taxa se achită în două rate până la 31 martie şi 30 septembrie. În caz de neplată se calculează 
majorări şi penalizări de întârziere conform legislaţiei în vigoare.  

Art. 5 Se instituie taxa de drum agricol după terenurile agricole, deținute de persoane fizice și juridice pe 
raza administrativ teritorială a municipiului Târgu Secuiesc, care se achită până la data de 30.09 a anului fiscal, 
de persoanele care folosesc terenurile agricole conform registrului agricol. 

Art. 6 (1) În raza administrativ-teritorială a municipiului Targu Secuiesc, se instituie taxa specială 
de salubrizare aplicată în cazul prestaţiilor de care beneficiază producătorii de deşeuri individuali, fără 
contract de prestări servicii publice de salubrizare, încheiate cu operatorul  acestor servicii publice. 

(2) În conformitate cu prevederile Regulamentului serviciului de salubrizare, anexa nr. 2 la Contractul 
de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de 
dezvoltare intercomunitară pentru serviciile de salubrizare a localităţilor S.C. GOSP COM SRL, în 
calitate de operator al serviciilor publice de salubritate în municipiul Targu secuiesc, asigură 
colectarea, transportul şi depozitarea, în vederea eliminării, a deşeurilor municipale nepericuloase de 
la toţi utilizatorii, acestor servicii, persoane fizice şi persoane juridice.  

(3) Potrivit prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare, pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, 
utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin: 
a) tarife, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a 

serviciului de salubrizare; 
b) taxe speciale, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual fără contract. 

(4) Persoanele care nu sunt în relaţii contractuale cu operatorul de salubritate şi produc la rândul lor 
deşeuri, similar cu cei care au contractat aceste servicii, beneficiază cu titlu gratuit de aceleaşi 
servicii de care beneficiează şi acele persoane care au încheiat contracte cu titlu oneros pentru aceste 
servicii, în sensul că şi acele reziduri care emană de la aceste persoane sunt colectate şi transportate 
în vederea eliminării la rampa de deşeuri a municipiului Targu Secuiesc. În consecinţă, se impune 
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instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul persoanelor care nu sunt în relaţii contractuale cu 
operatorul de salubritate conform metodologiei de mai jos. 

(5) Beneficiarii serviciului public de salubrizare pentru care se instituie taxa specială de salubrizare 
sunt: 

a) persoanele fizice care nu au încheiat contract de prestări servicii cu operatorul serviciilor 
publice de salubritate în municipiul Targu Secuiesc; 

b) persoanele juridice care nu au încheiat contract de prestări servicii cu operatorul serviciilor 
publice de salubritate în municipiul Targu Secuiesc; 

c) persoanele fizice şi juridice ale căror contract a fost denunţat în mod unilateral de către 
operatorul de servicii publice de salubrizare, pentru neachitarea contravalorii serviciilor prestate în termen 
de 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată.  

(6) În vederea identificării persoanelor fizice, beneficiari al serviciului public de salubrizare, fără 
încheierea contractului de prestări servicii cu operatorul serviciului, S.C. GOSP COM SRL. va 
solicita relaţii de la asociaţiile de proprietari şi Biroul impozite si taxe locale. Biroul impozite si taxe 
locale va colabora cu reprezentanţii S.C. GOSP COM SRL.. în vederea identificării persoanelor 
beneficiari ai serviciului de salubrizare, fără contract, inclusiv în identificarea CNP-urilor. 
Beneficiar al serviciului de salubrizare este orice persoană fizică sau juridică care are domiciliul, 
reşedinţa, sediul sau punctul de lucru pe raza administrativ teritorială al municipiului Targu Secuiesc 
sau al satelor aparţinătoare municipiului.  

(7) După identificarea persoanelor fizice şi juridice, beneficiari al serviciului public de salubrizare, fără 
încheierea contractului de prestări servicii cu operatorul serviciului, S.C. GOSP COM SRL. va 
proceda la somarea acestora în vederea încheierii contractului de prestări servicii. 

(8) Informarea va fi îndeplinită de către operatorul de servicii de salubritate cu respectarea procedurilor 
de comunicare prin poştă, cu confirmare de primire. 

(9) În cazul în care persoanele somate nu se prezintă, în termen de max. 30 de zile de la data somării, în 
vederea semnării contractului, ori refuză semnarea acestuia (refuz consemnat în scris), operatorul de 
serviciu va comunica Biroul impozite si taxe locale lista cu persoanele cu care nu au perfectat 
contracte nici în urma somării, în vederea aplicării taxei speciale de salubrizare.  

(10) Lista cu persoanele cu care nu au perfectat contracte nici în urma somării va cuprinde datele de 
identificare ale persoanelor taxabile, şi anume: nume, prenume/denumire, CNP/ CUI/CIF, adresa de 
domiciliu/ sediu social, adresa unităţii locative/ punctului de lucru pentru care se solicită stabilirea 
taxei speciale de salubrizare, , numărul de telefon sau adresă e-mail. Totodată listelor se vor anexa 
documentele doveditoare care atestă îndeplinirea procedurilor de somare, în condiţiile prevăzute de 
prezentul regulament. În lipsa acestor date Biroul impozite si taxe locale nu va iniţia procedura de 
stabilire a taxei speciale.  

(11) Biroul impozite si taxe locale aplică taxa specială de salubrizare pe bază de declaraţii de 
impunere, ori din oficiu, în condiţiile stabilite prin legislaţia în vigoare aplicabilă în domeniul 
taxelor şi impozitelor locale, în caz de neprezentare în vederea declarării, nici în urma somaţiei 
comunicat în acest sens de organul fiscal, ori refuz al declarării bazei de impunere. 

Model Declaraţie de impunere: 
 

DECLARAŢIE DE IMPUNERE 

în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată 
în conformitate cu H.C.L nr. ____/_____ 

 
 

Subsemnatul(a) _____________________________având calitate de proprietar/chiriaş al locuinţei situată în localitatea 
Targu Secuiesc, str. ___________________, nr.___,bl.___,sc.___, ap.____, domiciliat(ă) în localitatea 
______________________, str.___________________, nr.___,bl.___,sc.___,ap.___ , născut(ă) la data de __________________,  
posesor al B.I / C.I. seria ___, nr.___________, C.N.P _________________, având locul de muncă la/pensionar 
_______________________________________________________________, declar pe proprie răspundere că unitatea locativă 
are în componenţă următorii membrii(locatari stabili, chiriaşi, flotanţi): 
 
Numele şi prenumele Data naşterii Cod numeric personal 
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Se vor  trece datele membrilor de familie/locatarilor, în afară de cele ale persoanei care completează 
declaraţia de impunere 
 
Din care în categoriile de scutire se încadrează*): 
 
-veteran de război                                                                                  
-persoană beneficiară Decret-Lege nr.118/1990                                                               
-reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav  
sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate      
(Se trece numărul de persoane aflate în cazul respectiv) 
        *)În vederea susţinerii dreptului de scutire anexez în xerocopie prezentei actele doveditoare. 
 

Data________________    Semnătura________________ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(12) În cazul impunerii din oficiu, la stabilirea taxei speciale de salubrizare datorat de persoane fizice, 
se vor lua în calcul numărul de persoane care este trecută pe lista predată de către societate dar nu 
mai mult de 4 perosană pentru o unitate locativă, iar în cazul persoanelor juridice, se va aplica taxa 
specială aprobată prin hotărârea Consiliului local începând cu data de întâi a lunii următoare celei în 
care a expirat termenul de 30 de zile de la data comunicării somaţiei de către S.C. GOSP COM 
SRL., sau data consemnării refuzului de a încheia contract de prestări servicii. Prin unitate locativă 
se înţelege unitatea individuală, astfel cum acesta este definită prin Legea locuinţei nr. 114/1996, cu 
modificările şi completările ulterioare. Prin punct de lucru se înţelege sediul secundar al persoanei 
juridice, unde acesta desfăşoară activităţi economice, indiferent de forma de organizare, ori a 
persoanei fizice  unde acesta desfăşoară activitatea autorizată, indiferent de denumire (sucursală, 
agenţie, reprezentanţă, etc.).    

(13) În cazul persoanelor fizice şi juridice ale căror contract de prestări servicii s-a denunţat în mod 
unilateral de către operatorul de servicii de salubritate, pentru neachitarea contravalorii serviciilor 
prestate în termen de 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată, prestatorul 
serviciului de salubritate va proceda la preavizarea beneficarului serviciului, conform procedurii de 
somare descrise mai sus, urmând ca taxa specială de salubrizare să se datoreze începând cu data de 1 
a lunii următoare datei la care s-a denunţat contractul de prestări servicii. 

(14) În cazul în care beneficiarii serviciilor publice de salubritate, persoane fizice sau juridice, 
perfectează contracte de prestări servicii cu operatorul serviciului, ulterior stabilirii obligaţiei de 
plată al taxei speciale de salubrizare, taxa specială încetează în ultima zi al lunii în care s-a 
perfectat contractul de prestări servicii, în baza înştiinţării în acest sens al Biroul impozite si taxe 
locale de către societatea prestatorare al serviciului public de salubritate.  

(15) La sfârșitul fecărui an operatorul de serviciu va soma, potrivit alin. (7), toate persoanele fizice și 
juridice care nu au perfectat contractul în cursul anului, lista persoanelor va fii comunicat până la 
data de 15 ianuarie la Biroul impozite si taxe locale cu documentele doveditoare care atestă 
îndeplinirea procedurilor de somare, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament. 

(16) Taxa specială de salubrizare se plăteşte trimestrial, în patru rate egale, până la 30 martie, 30 iunie, 
30 septembrie şi 30 noiembrie, inclusiv, şi se încasează la caseriile Biroul impozite si taxe locale din 
cadrul Primăriei Municipiului Targu Secuiesc, ori prin virament bancar. 

 
(17) Sumele încasate din taxa specială de salubrizare vor fi utilizate în mod exclusiv pentru acoperirea 

cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare al serviciului public de salubritate pe raza teritorială a 
municipiului Targu Secuiesc. 
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                                                                                                                               Anexa nr. 8 la HCL nr. 211 /2022 
 

                                                                                                     
 

REGULAMENT 
privind stabilirea şi aplicarea alte taxe locale 

pe teritoriul municipiului Târgu Secuiesc în anul 2023 
 
 

Art. 1  - (1) Pentru utilizarea temporară a locurilor publice și pentru alte situații prevăzute de lege se 
stabilesc nivelurile pe anul fiscal 2023 pentru alte taxe locale, prevăzute la art. 486 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscla și care sunt cuprinse în anexa nr. 2, capitolul VIII, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. Calculul taxei pentru ocuparea domeniului public, suprafața minimă 
pentru care se calculează taxa este de 1 mp. 

(2) – Taxele pravăzute la punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 și 13, procedura de calcul și plata este 
următoarea. Solicitările se adresează în scris, - completare cerere - specificându-se dacă este cazul, 
locația, suprafața, destinația și perioada pentru care  se cere aprobarea ocupării locului public iar în 
urma verificării avizării cererilor de către un reprezentant al compartientului de specialitate, 
solicitantul va primi acordul/avizul sau refuzul. Taxa se va calcula lunând în considerare aspectele 
menționate în cerere – suprafața, destinația și perioada – și valorile prevăzute în anexa 2 capitolul 
VIII. Aceste taxe se achită în mod anticipat la data obținerii acordului/avizului sau în cazul 
încheierii unui contract, modalitatea de plată și termenul sunt cele specificate în contract. 

(3) – La punctele 6,7 din anexă sunt cuprinsă taxa pentru ocuparea domeniului public cu garaje. Taxa 
se calculează pe garaje în funcție de garaje pentru deținere vehicole sau garaje pentru adăpost 
biciclete și se achită anual, în două rate egale până la data de 31 martie și 30 septembrie inclusiv, și 
se fac venit integral la bugetul local. 

(4) – Taxa calculată conform art. 484 alin. (2)din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal pentru    
realizarea unor lucrări lei/mp, procedura de calcul și plată este următoarea. Solicitările se adresează 
în scris, - completare cerere tip- specificându-se dacă este cazul, locația, suprafața terenului afectat 
iar în urma verificării avizării cererilor de către un reprezentant al compartientului de specialitate, 
solicitantul va primi acordul/avizul sau refuzul. Taxa se calculează conform anexa 2 capitolul VIII 
și se achită anticipat la data obținerii acordului/avizului. 

(5) - Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă, instituită conform Legii nr. 
127/2013 privind aprobarea OUG nr. 121/2011 și c art. 486. alin.(4) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal. 
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