
  

 
ROMÂNIA              PROIECT  NR. 55/13.12.2022 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA STARCHIOJD 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

HOTĂRÂRE  
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a preţurilor de pornire pentru închirierea 

bunurilor din patrimoniul public şi privat al Comunei Starchiojd, pe anul 2023 
 

 
 
 
 
Primarul Comunei Starchiojd, judeţul Prahova, 

Având în vedere: 
- Referat de aprobare  nr. 6769/13.12.2022, al Primarului comunei Starchiojd; 
- Raportul de specialitate nr. 6770/13.12.2022, al Compartimentului financiar-contabil din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Starchiojd; 
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de Tehnică Legislativă; 
- Legea nr. 227/2015 – privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 68/2020 pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal; 
 În temeiul art.75, art. 87 alin. (3), art. 129 alin. (2), lit. b) şi alin (4), lit. c), art. 136     alin. 
(1), art. 139 alin. (3), lit. c) şi art. 196 alin. (1), lit. a), art. 243 din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.  

  
 
 

CONSILIUL LOCAL al comunei STARCHIOJD adoptă prezenta 
HOTĂRÂRE 

 
 

   
 ART. 1 – Se stabilesc impozitele şi taxele locale, precum şi preţurile de pornire pentru 
închirierea bunurilor din patrimoniul public şi privat al Comunei Starchiojd, acestea  se vor indexa 
cu rata inflaţiei de 5,1%  și se vor aplica începând cu 1 ianuarie 2023 conform anexelor nr. 1-3 care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 ART. 2 – Creanțele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie a fiecărui an, mai 
mici de 40 lei, se anulează. Plafonul se aplică totalului creanțelor fiscale datorate și neachitate de 
debitori (art. 266 alin 6 - Legea nr.207/2015- Cod de procedura fiscala). 
 ART. 3 – Orice alte modificări intervenite la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal vor fi 
aplicate ca atare. 
 ART. 4 – Prezenta va fi adusă la îndeplinire de compartimentul financiar – contabil, iar 
aducerea la cunoştinţă public se va face prin afişarea la sediul Primăriei comunei Starchiojd. 

 
 
Data:  

          
 
 

                                                           INIŢIATOR, 
                                                            PRIMAR, 

          GÎRBEA AHMED CORNEL 
 
 
 



  

 
ROMÂNIA                                                                                                            Nr.  6770 / 13.12.2022     
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA STARCHIOJD 
Compartimentul financiar- contabil 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale precum şi a preţurile de pornire pentru închirierea 

bunurilor din patrimoniul public şi privat al Comunei Starchiojd,  pe anul 2023 
 

 
Impozitele şi taxele locale, reglementate de Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările și completările ulterioare, constituie venituri proprii ale bugetelor unităţilor 
administrativ teritoriale şi au ca surse: impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren, impozitul 
pe mijloacele de transport, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizaţiilor, taxa pentru 
folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, impozitul pe spectacole, taxe speciale, alte taxe 
locale, taxele judiciare de timbru si taxele extrajudiciare de timbru.  

Art. 491, alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare, precizează ca 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, 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, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.  

Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în 
anul fiscal următor. ”  

Întrucât cuantumul taxelor speciale şi ale altor taxe locale nu sunt stabilite prin Codul fiscal, 
cu excepţia taxei pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă şi a taxei pentru 
eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri nu intră 
sub incidenţa indexării, urmând ca acestea să fie aprobate prin hotărârea anuală a consiliului local 
de stabilire a impozitelor şi taxelor locale, în condiţiile art. 489 alin.(1) şi (2) din Legea nr. 
227/2015, actualizată.  

 În ceea ce priveşte taxele judiciare de timbru şi alte taxe de timbru prevăzute de lege, 
nivelurile acestora se ajustează şi se actualizează pentru a reflecta rata inflaţiei în conformitate cu 
normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice, potrivit art. 494 alin.(11) din Legea nr.227/2015 actualizată, respectiv 
prin Hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi a Ministerului 
Justiţiei, potrivit art. 50 alin.(1) din O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

Precizăm că nivelurile impozitelor pe mijloacele de transport cu masa totală autorizată egală 
sau mai mare de 12 tone/combinaţiilor de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) 
au fost actualizate prin O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, si au fost însuşite prin HCL nr. 61/19.12.2017.  

Acestea se actualizează anual prin transpunerea Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor 
la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, prin actualizarea impozitului 
pentru vehiculele de transport de marfă cu masa autorizată egală sau mai mare de 12 tone, 
conform ratei de schimb a monedei euro (1 euro = 4.9479 lei), astfel cum a fost publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 1 octombrie 2021.  

  Intră sub incidenţa indexării şi amenzile care constituie venit la bugetul local, prevăzute la 
art. 493 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 227/2015 actualizată.  

Nivelul ratei inflației comunicat pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, se precizează că ” pentru 
indexarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2023, consiliile locale vor utiliza rata 
inflației de 5,1 %”. 

  



  

În conformitate cu prevederile punctului 11 litera n) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare ”rotunjirea este o operaţiune de stabilire a sumelor datorate 
bugetelor locale la nivel de leu, fără subdiviziuni, prin reducere când fracţiunile în bani sunt mai 
mici de 50 de bani şi prin majorare când fracţiunile în bani sunt de 50 de bani sau mai mari. Reguli 
de rotunjire:  
(i) rotunjirea se aplică la fiecare tip creanţă, respectiv creanţă principală sau creanţă accesorie;  
(ii) nu se aplică rotunjiri pentru calculele intermediare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale; 
(iii) pentru calculele intermediare se utilizează primele două zecimale;  
(iv) în cazul majorării impozitelor sau taxelor rotunjirea se aplică după majorarea acestora stabilită 

conform art. 489 din Codul fiscal”.  
În condițiile prevederilor legale sus menționate, indexarea impozitelor și taxelor locale cu 

rata inflației de 5,1 % s-a realizat, după cum urmează:  
  În conformitate cu prevederile punctului 11 litera n) subpunct(ii), nu s-au aplicat rotunjiri 
pentru sumele aferente impozitului pe clădiri – persoane fizice, impozitului/taxei pe teren, 
impozitului pe mijloacele de transport, taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor și 
autorizațiilor, taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate, cu excepția taxei pentru 
indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa (sumele indexate folosesc pentru calculele 
intermediare);  
  În conformitate cu prevederile punctului 11 litera n) subpunct(i), s-au aplicat rotunjiri pentru 
sumele aferente taxei pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare, taxei pentru eliberarea 
certificatului de nomenclatură stradală şi adresă, taxei pentru eliberarea atestatului de producător, 
respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, taxei 
pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, 
deţinute de consiliile locale, taxei pentru eliberarea vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea 
activitatii de alimentatie publica, taxei pentru indeplinirea procedurii de divorţ pe cale 
administrativă, precum și amenzilor.  

De asemenea, reamintim că indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata inflației este o 
obligație legală a autorității deliberative.  

Faţă de cele menţionate înaintăm spre aprobare Proiectul de Hotărâre alăturat. 
 
 
 
 
 

 
 

Inspector, 
Eugenia Daniela Gîrbea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA STARCHIOJD 
PRIMAR 
NR.  6769/ 13.12.2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a preţurilor de pornire pentru închirierea 

bunurilor din patrimoniul public şi privat al Comunei Starchiojd, pe anul 2023 
 
 
În baza prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare, Consiliul local are competenţa să stabilească cuantumul impozitelor şi taxelor locale .  
Potrivit art. 491, alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare „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, (...), 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.”  

Conform art. 491 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare „Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului 
local şi se aplică în anul fiscal următor....”  

Conform art. 491 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare „Dacă hotărârea consiliului local nu a fost adoptată cu cel puţ in 3 zile 
lucrătoare înainte de expirarea exerciţiului bugetar, în anul fiscal următor, 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 ori se determină prin aplicarea unei cote procentuale, se aplică de către 
compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevăzute de 
prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. (1).”   

Rata inflaţiei comunicată atât pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice http://www.dpfbl.mdrap.ro/rata_inflatiei.html cât și pe site-ul Ministerului Finanțelor 
Publice http:// www.mfinante.gov.ro/ pagina.html categorie bunuri ultimele-stiri pentru anul 2021 
este de 5,1 %.  

Astfel, impozitele şi taxele locale stabilite prin Hotărârile Consiliului Local al Comunei 
Starchiojd, şi care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite 
sume în lei, precum și limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) şi alin. (4) ale art. 493 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se vor indexa cu rata 
inflaţiei de 5,1%. Acestea se vor aplica începând cu 1 ianuarie 2023.  

Temeiul legal al proiectului de hotărâre îl constituie prevederile art. 491 și art. 493 alin. 
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii 
Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, și ale Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.  

Competența dezbaterii și adoptării prezentului proiect de hotărâre aparține Consiliului Local 
al Comunei Starchiojd în baza dispozițiilor art.87, art.129, alin. (1), alin.(2), lit. b), alin.(4), lit.c), 
alin(14), art. 139 coroborat cu art.196 alin.(1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.  

 
 
     PRIMAR, 

Gîrbea Ahmed Cornel 
 
 



                                                                                                                                                                         Anexa 1 
T A B L O U L 

cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor şi taxelor locale și amenzile care se stabilesc, 
se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al comunei Starchiojd, 

 în limitele şi în condiţiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
 

I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  Titlul IX – Impozite şi taxe locale 
CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL PE CLĂDIRI ŞI TAXA PE CLĂDIRI 

Art. 457 alin. (1) 
          Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea 
persoanelor fizice 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022, cu indicele inflaţiei 2,6 % 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023, cu indicele inflaţiei 5,1 % 

0,10 % 0,10 % 
Art. 457 alin. (2)    Valoarea impozabilă a clădirii                                                                                                                        - lei/m² - 

 
 
 

Tipul clădirii 
 

VALORILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2021 

VALORILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023, cu indicele inflaţiei 5,1% 

Valoarea impozabilă Valoarea impozabilă 
Cu instalaţii de apă, 

canalizare, electrice şi 
încălzire (condiţii 

cumulative) 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electricitate 

sau încălzire 

Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice şi 

încălzire (condiţii 
cumulative) 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electricitate 

sau încălzire 

A. Clădiri cu  cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din cărămidă arsă 
sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic si/sau 
chimic 

 
1129 

 
677 

 
1187 

712 

B. Clădiri cu pereti exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă 
nearsă, din  vălătuci, sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament 
termic si/sau chimic  

 
339 

 
225 

 
356 

 
236 

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din 
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament 
termic si/sau chimic   

 
225 

 
197 

 
236 

 
207 

D. Clădire-anexă cu pereti exteriori din lemn, din piatră naturală, din 
cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau din orice alte materiale nesupuse unui 
tratament termic si/sau chimic   

 
142 

 
84 

 
149 

 
88 

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la 
subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre 
tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 

75% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

75% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

75% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

75% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la 
subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de 
locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 

50% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

50% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

50% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

50% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022, cu indicele inflaţiei 2,6% 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023, cu indicele inflaţiei 5,1 % 

Art. 458 alin. (1) Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în 
proprietatea persoanelor fizice                                  

                                      0,50 %                                       0,50 %  

Art. 460 alin. (1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau 
deţinute de persoanele juridice                           

                                      0,15%                                      0,15% 

Art. 460 alin. (2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau 
deţinute de persoanele juridice                              

1 % 1 % 

Art. 462 alin. (2)    Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri PF                                10% 10% 



  
 

CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL PE TEREN ŞI TAXA PE TEREN 
 
Art. 465 alin. (2)   În cazul unui teren amplasat în intravilan         PF sau   PJ                            - lei/ha – 
 

Zona în 
cadrul 

localităţii 

 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022, cu 
indicele inflaţiei 2,6 % 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023, cu 
indicele inflaţiei 5,1 % 

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

A x x x x 1.003 803 x x x x 1.054 844 
B x x x x 803 603 x x x x 844 634 
C x x x x 603 401 x x x x 634 421 
D x x x x 506 339 x x x x 532 356 

  
Art. 465 alin. (4)                                                                                                                                  - lei/ha - 

Nr. 
crt. 

                        Zona intravilan 
Altă 
Categorie  
de  folosinţă 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022, cu indicele inflaţiei 2,6 % 

 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023, cu indicele inflaţiei 5,1 % 

 
A B C D A B C D 

1 Teren arabil 38 28 26 21 40 29 27 22 
2 Păşune 28 26 21 18 29 27 22 19 
3 Fâneaţă 28 26 21 18 29 27 22 19 
4 Vie 63 48 38 26 66 50 40 27 
5 Livadă 73 63 47 38 77 66 49 40 
6 Pădure sau alt teren cu vegetaţie 

forestieră 
38 28 26 21 40 29 27 22 

7 Teren cu ape 21 18 10 0 22 19 11 0 
8 Drumuri şi căi ferate 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 Neproductiv 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Art. 465 alin. (7)                                                                                                                                                                                     - lei/ha - 
         

TEREN EXTRAVILAN 
Categoria de folosinţă , zona D 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022, cu indicele 
inflaţiei 2,6% 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023, cu indicele 
inflaţiei 5,1% 

22 Teren cu construcții 25 26 
2 Teren arabil 48 50 
3 Păşune 23 24 
4 Fâneaţă 23 24 
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 54 57 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0 
6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 54 57 

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 23 24 

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 29 30 
9 Drumuri şi căi ferate 0 0 
10 Teren neproductiv 0 0 

Art. 467 alin. (2)  - bonificaţie                                 
COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 

2022, cu indicele inflaţiei 2,6% 
COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 

2023, cu indicele inflaţiei 5,1% 
10% 10 % 

 
CAPITOLUL IV  -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

Art. 470 alin. (2)       

Nr. 
crt. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 2022, cu indicele 
inflaţiei 2,6% 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 2023, cu indicele 
inflaţiei 5,1% 

Lei/200 cm³ sau fracţiune din aceasta Lei/200 cm³ sau fracţiune din aceasta 
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 8 8 

2 Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu cap. cilindrică de peste 1.600 cm3 9 9 
3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv 21 22 
4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv 81 85 
5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv 163 171 
6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 328 345 
7 Autobuze, autocare, microbuze 27 28 
8 Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, 

inclusiv 33 35 
9 Tractoare înmatriculate 21 21 



  
 

II. Vehicule înregistrate 
 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU ANUL 2022, cu indicele 
inflaţiei 2,6% 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL  

PENTRU ANUL 2023, cu indicele inflaţiei 5,1% 
1. Vehicule cu capacitate cilindrică - lei/200 cm3 - - lei/200 cm3 - 
1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 3 3 
1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 5 5 
2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidenţiată 56 lei/an 59 lei/an 

 

 
Art. 470 alin. (5)     
 

 
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă  

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2022, cu valoarea EURO =4,9470 

la data de 01.10.2020 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2023, cu valoarea EURO =4,9479 

la data de 01.10.2021 
Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 

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

sau echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

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

sau echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

I  2 axe     2 axe 
 1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 153 0 153 
 2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 153 425 153 426 
 3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 425 599 426 599 
 4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 599 1355 599 1356 
 5 Masa de cel puţin 18 tone 599 1355 599 1356 
II  3 axe      3 axe 
 1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 153 267 153 267 
 2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 267 549 267 549 
 3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 549 712 549 713 
 4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 712 1098 713 1099 
 5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1098 1707 1099 1707 
 6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1098 1707 1099 1707 
 7 Masa de cel puţin 26 tone 1098 1707 1099 1707 
III  4 axe       4 axe 
 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 712 722 713 723 
 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 722 1128 723 1128 
 3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1128 1791 1128 1792 
 4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1791 2657 1792 2658 
 5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1791 2657 1792 2658 
 6 Masa de cel puţin 32 tone 1791 2657 1792 2658 
       

 
 
 



  
 

Art. 470 alin. (6)       

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022, cu indicele inflaţiei 2,6% 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023, cu indicele inflaţiei 5,1% 

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  

alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare  

I  2 + 1 axe 2 + 1 axe 
 1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0 
 2 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0 
 3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 0 0 69 
 4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 69 158 69 158 
 5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 158 371 158 371 
 6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 371 480 371 480 
 7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 480 866 480 866 
 8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 866 1519 866 1519 
 9 Masa de cel puţin 28 tone 866 1519 866 1519 
II  2 + 2 axe 2 + 2 axe 
 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 148 346 148 346 
 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 346 569 346 569 
 3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 569 836 569 836 
 4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 836 1009 836 1010 
 5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1009 1657 1010 1658 
 6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1657 2300 1658 2301 
 7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2300 3493 2301 3494 
 8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2300 3493 2301 3494 
 9 Masa de cel puţin 38 tone 2300 3493 2301 3494 
III  2 + 3 axe 2 + 3 axe 
 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1830 2548 1831 2549 
 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2548 3463 2549 3464 
 3 Masa de cel puţin 40 tone 2548 3463 2549 3464 
IV  3 + 2 axe   3 + 2 axe 
 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1618 2246 1618 2247 
 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2246 3107 2247 3108 
 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3107 4596 3108 4598 
 4 Masa de cel puţin 44 tone 3107 4596 3108 4598 
V  3 + 3 axe        3 + 3 axe 
 1 1 Masa de cel putin 36 tone, dar nu mai mica de 38 ton 920 1113 921 1114 
 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1113 1662 1114 1663 
 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1662 2647 1663 2648 
 4 Masa de cel puţin 44 tone 1662 2647 1663 2648 



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

 
Masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE STABILITE  
DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022, cu indicele 
inflaţiei 2,6% 

NIVELURILE STABILITE  
DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023, cu indicele inflaţiei 
5,1% 

Impozit - lei - Impozit - lei - 
a. Până la 1 tonă, inclusiv    9 9 
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 38 40 
c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone  58 61 
d. Peste 5 tone 73 77 
Art. 470 alin. (8)                                                              Mijloace de transport pe apă 
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 24 25 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 64 67 
3. Bărci cu motor 237 249 
4. Nave de sport şi agrement 1.129 1187 
5. Scutere de apă 237 249 
6. Remorchere şi împingătoare: X X 
a) până la 500 CP, inclusiv 630 662 
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv 1.026 1078 
c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv 1.578 1658 
d) peste 4000 CP 2.525 2654 
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta 204 214 
8. Ceamuri, Şlepuri şi barje fluviale: X X 
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 204 214 
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 3000 de tone, inclusiv 316 332 
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 554 582 

Art. 472 alin. (2)  - 
bonificaţie auto                                                               

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 
2022, cu indicele inflaţiei 2,6% 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023, 
cu indicele inflaţiei 5,1% 

10% 10 % 
 
Sunt scutite de la plata impozitului pe mijloacele de transport autopavilioanele apicole atestate de RAR să funcționeze ca autopavilioane apicole. 
Orice persoană care trebuie să obţină un certificat, un aviz sau o autorizaţie menţionată în prezentul capitol trebuie să plătească o taxă la compartimentul 

de specialitate al  autorităţii administraţiei publice locale înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizaţia necesară. 
 Taxele se plătesc anticipat eliberării sau avizării, după caz, a avizelor, certificatelor sau autorizaţiilor.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  
CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE  URBANISM, A AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE ŞI A ALTOR AVIZE ŞI 

AUTORIZAŢII 

Art. 474 alin. (1)    
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul rural 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL 

PENTRU ANUL 2022,  
cu indicele inflaţiei 2,6% 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL 

PENTRU ANUL 2023,  
cu indicele inflaţiei 5,1% 

Suprafaţa pentru care se obține certificatul de urbanism - lei - - lei - 
a) până la 150 m² inclusiv 3 3 
b) între 151 şi 250 m² inclusiv 4 4 
c) între 251 şi 500 m² inclusiv 5 5 
d) între 501 şi 750 m² inclusiv 6 6 
e) între 751 şi 1.000 m² inclusiv 7 7 
f) peste 1.000 m² 7 + 0,01 lei/m.p. pentru fiecare m.p. care 

depaseste 1.000 m.p. 
7 + 0,01 lei/m.p. pentru fiecare m.p. care 

depaseste 1.000 m.p. 
Art. 474 alin. (4) 
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism 

16 17 

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

8 lei/mp afectat 
 

8 lei/mp afectat 
 

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 

8 lei/mp 8 lei/mp 

Art. 474 alin. (15) 
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente 13 lei/racord 14 lei/racord 

Art. 474 alin. (16)  
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă 9 9 

Art. 475 alin. (1)  
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare 22 23 

Art. 475 alin. (2)   
Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea 
carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 

79 83 

Art. 475 alin. (3) lit. a) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii 
de alimentaţie publică pentru o suprafaţă de până la 500 m2, inclusiv 

260 273 
 

Art. 475 alin. (3) lit. b) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii 
de alimentaţie publică pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2 

5193 5458 

 
 
 
 



  
 

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ SI PUBLICITATE 
 
Art. 477 alin. (5)  
Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022, cu indicele inflaţiei 2,6% 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023, cu indicele inflaţiei 5,1% 

3% 3 % 
Art. 478 alin. (2)  
Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL PENTRU ANUL 2022, cu indicele 

inflaţiei 2,6% 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL PENTRU ANUL 2023, cu indicele 

inflaţiei 5,1% 
- lei/m2 sau fracţiune de m2 - - lei/m2 sau fracţiune de m2 - 

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate 
economică 23 24 

b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru 
reclamă şi publicitate 26 27 

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE 

Art. 481 alin. (2)  
Impozitul pe spectacole 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022, cu indicele inflaţiei 2,6% 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023, cu indicele inflaţiei 5,1% 

a) în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, 
operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la 
cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau 
internaţională 

1% 

 
 

1% 

b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a) 2% 2% 
         

CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE 

Art. 486 alin. (4)  Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale 
administrativă. Taxa poate fi majorată prin hotărâre a consiliului local, fără ca 
majorarea să poată depăsi 50% din această valoare*. 

798 839 

Art. 486 alin. (5)  Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe  
planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri. 33 35 

 
  



  
 

CAPITOLUL  XI – SANCTIUNI 
 
 

LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

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

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL PENTRU ANUL 2022, cu indicele 

inflaţiei 2,6% 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL PENTRU ANUL 2023, cu indicele 

inflaţiei 5,1% 
- lei - - lei - 

 lit. a) se sancţionează cu amendă 80 84 
 lit. b) se sancţionează cu amendă 319 335 
(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa 
 şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole  
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă. 

366 385 

LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 

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

 Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă 316 332 

 Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancţionează cu amendă 1260 1324 
 Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa 
 şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole  
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă 

1467 1542 

 
REDUCERILE ŞI SCUTIRILE ACORDATE DE CONSILIULUI LOCAL    sunt cele reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și Legea nr. 207/2015 

privind Cod de procedură fiscală 

 
Creanțele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se anulează. Plafonul se aplică totalului creanțelor 

fiscale datorate și neachitate de debitori ( art. 266 alin 6 - Legea nr.207/2015- Cod de procedura fiscala). 
 

                                                                                                     
Primar, 

Gîrbea Ahmed Cornel 
 
 



  

Anexa nr. 2 
 

Tabloul cu preţurile de pornire pentru închirierea bunurilor din patrimoniul 
public şi privat al Comunei Starchiojd, pe anul 20223 

 

Nr. crt. Bunuri închiriate Valoare chirie 
2022 

Valoare chirie 
2023 

1. Salon     nuntă 
 

905 lei/activitate 
 

 905 lei/ activitate 

      botez 
 

564 lei/activitate 
 

   564 lei/activitate 

  
    cununie 

 
564 lei/activitate 

 
       564 lei/activitate 

    masă şi 2 canapele 10 lei/activitate 10 lei/activitate 

2.   Închiriere salon de dans pentru alte activităţi decât 
cele precizate la punctul 1. 69 lei/oră 

 
70 lei/ oră 

3.  Curţi unităţi producţie. 0,52 lei/mp/lună 1 lei/mp/lună 

4.  Curţi unităţi comerţ şi prestări servicii  1 lei/mp/lună 1 lei/mp/lună 

5.  Clădiri unităţi producţie. 1 lei/mp/lună 1 lei/mp/lună 

5.  Clădiri unităţi comerţ şi prestări servicii. 2 lei/mp/lună 2 lei/mp/lună 

7. Clădire fără destinație economică - 1,5 lei/mp/lună 

8. Teren curţi construcţii fără destinaţie economică 1.118 lei/ha/an 1.118 lei/ha/an 

9.  Terenuri arabile. 564 lei/ha/an 564 lei/ha/an 

10.  Fâneţe. 234 lei/ha/an 234  lei/ha/an 

11.  Păşuni. 128 lei/ha/an 128  lei/ha/an 

12.  Livadă. 681 lei/ha/an 681  lei/ha/an 

 
 
 

                                   Primar, 
                                  Gîrbea Ahmed Cornel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Anexa nr. 3 
 

TAXE LOCALE SPECIALE 
 

 1. Taxa pentru eliberarea de copii deţinute de consiliul local (altele decât cele înscrise în Anexa nr. 1 CAP. IX Art. 486 
alin. (5) , în format A4 şi A3 la scara 1:1: 

a) hârtie format A4 – 0,5 lei/pagină 
b) hârtie format A3 – 1,0 lei/pagină. 

        2. Taxă eliberare adeverințe în regim de urgență   -    10  lei; 
3. Taxă eliberare certificat fiscal în regim de urgență  -    20 lei; 
4. Taxă emitere duplicate certificate de stare civilă  -    30  lei/act; 
5. Taxă închiriere buldoexcavator cu motorina unității   -    200 lei/oră; 
6. Taxă închiriere buldoexcavator cu motorina beneficiarului -  100 lei/oră; 
7. Pentru parcarea ocazională a vehiculelor pe domeniul public şi desfacerea de produse (în  târg precum şi ambulant) 

se stabilesc următoarele taxe: 
 

Nr. 
crt. 

Denumire taxă Valoare 
taxă 

A. 
Pentru parcarea ocazională a autovehiculelor în locuri de parcare amenajate, inclusiv în incinta 
târgului comunal 

 1. Autoutilitare şi maşini mari 2 lei/oră 
2. Autoturisme şi căruţe 1 lei/oră 

B. 

Pentru tarabă desfacere produse, preţurile se calculează în funcţie de o suprafaţă de 20 mp (9 mp) 
ocupaţi, iar ce depăşeşte suprafaţa de 20 mp (9 mp) sau fracţiune din aceasta, preţurile se calculează 
prin înmulţirea fiecărei grupe de 20 mp (9 mp) sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare 
conform punctului B nr. 1-7, din prezenta anexă. 

 1. Comercializare legume şi fructe – 9 mp 15 lei/zi 
2. Comercializare cereale – 9 mp 

 
 

a) pentru maşină mică 15 lei/zi 

 
b) pentru auto cu remorcă 20 lei/zi 

 
c) pentru camion 20 lei/zi 

3. Comercializare produse de patiserie şi covrigărie – 9 mp 5 lei/zi 
4. Comercializare mici – 20 mp 30 lei/zi 

5. 
Comercializare produse alimentare şi nealimentare ambalate şi neambalate altele decât cele precizate la 
punctele 1- 4  :  -  9 mp 10 lei/zi 

6. Comercializare covoare, mobilier – 9 mp 30 lei/zi 
7. Comercializare animale – 9 mp 

 
 

a) pentru căruţă 5 lei/zi 

 
b) pentru maşină mică 20 lei/zi 

 

c) pentru maşină mare 
 
Cetăţenii Comunei Starchiojd sunt scutiţi de la plata taxelor pentru comercializare animale. 

30 lei/zi 
 
 

     C.        Pentru comerţ ambulant 25 lei/zi 
 
9. Pentru parcarea curentă a vehiculelor pe domeniul public se stabilesc următoarele taxe: 

- 2,0 lei/zi/vehicul pentru autobuze; 
 - 1  leu/zi/vehicul pentru camioane; 

- 1  leu/zi/vehicul pentru tractoare; 
- 0,5 lei/zi/vehicul pentru remorci; 
- 0,5 lei/zi/vehicul pentru alte vehicule. 

 
10. Pentru depozitarea materialelor pe domeniul public taxa stabilită este de 1 leu/mp/zi după a zecea zi de depozitare. 
 
 

 
                            Primar, 

                                  Gîrbea Ahmed Cornel 
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