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R O M Â N I A 

J U D E Ţ U L   C Ă L Ă R A Ş I 

CONSILIUL LOCAL  AL ORASULUI  LEHLIU-GARA 

Str. Pompieri, nr. 3, jud. Calarasi 

Tel/Fax 0242641124;0242641134;cod postal 915300 

e-mail consiliullocal@primarialehliugara.ro 

 
PROIECT  DE  HOTARARE 

 

privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe 

asimilate acestora aplicabile in anul 2023 

 

Consiliul Local al orasului  Lehliu-Gara, 

Având în vedere : 

- expunerea de motive a Primarului orasului Lehliu-Gara nr. ......... / ......................... 

- raportul Serviciului Venituri impozite si taxe din cadrul Primăriei orasului Lehliu-Gara nr. 11773 din 

22.11.2022, privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023. 

- Aviz comisie buget finante nr.  ......... / ......................... 

- Aviz comisie juridica nr.  ......... / ......................... 

- art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția României, 

republicată; 

- articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 

la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; 

- art. 20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

- art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. c) alin. (5) lit. a) si 

art. 155 alin. (1), lit. c), din OUG nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 și art. 76
1
 alin. 

(2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), art. 491 alin. (1), alin.(1^1) precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare, sumele prevazute la art.470 alin.(5)si (6) 

se indexeaza anual in functie de rata de schimb a monedei euro in vigoare in prima zi lucratoare a 

lunii octombrie a fiecarui an si de nivelulurile minime prevazute in Directiva 1999/62/CE de 

aplicare la vehiculele de marfa ; 

- Legii  nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Ordonaței de Urgență Nr. 50/2015 din 27 octombrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 

- în temeiul prevederilor art. 196, alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/03.07.2019, privind Codul 

Administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

- pct.191 – 219 din Legea 296/18.12.2020 pentru modificarea si compltarea Legii nr..227/2015; 

- pct.4,pct.5 si pct.6 din Legea 301/2021 din 16,12,2021, privind aprobarea OG nr.8/2021 pentru 

modificarea si compltarea Legii nr..227/2015 privind Codul Fiscal: 

 



H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art. 1 Se stabilesc şi se aprobă impozitele şi taxele locale, în sume fixe sau cote procentuale, 

pentru anul 2023, indexate cu procentul de 5,1% reprezentand rata inflatiei pe anul 2021 comunicat de 

INSS repectiv art. 491 alin. (1),  precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu completările ulterioare, cum sunt redate în Anexa nr. II la prezenta hotărâre; 

 

Art. 2  Impozitul pentru clădirile rezidenţiale si clădirile anexa prevăzute la art.457 din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, aflate in proprietatea persoanelor fizice  se calculează prin aplicarea 

cotei de impozitare de 0,08% la valoarea impozabilă a clădirii indexate cu procentul de 5,1% . 

Valoarea impozabilă a clădirii se determină în funcţie de: suprafaţa construită, rangul localităţii, zona 

în care este amplasată clădirea, numărul de etaje şi apartamente. Valoarea impozabilă a clădirii se 

reduce în funcţie de anul terminării acesteia, cu procentele prevăzute de lege. 

Cota impozitului /taxei pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice 

prevăzute la art.458 alin.1din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal se stabileşte  prin aplicarea 

procentului de 0,2 % asupra valorii indexate cu procentul de 5,1% care poate fi: 

- valoarea rezultata indicata prin declaratie pe propria raspundere conform alin (1), alin.(2), alin 

(3) al art.459 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Valoarea finala a lucrărilor de construcţii, in cazul clădirilor noi,construite in ultimii       5 ani 

anteriori anului de referinţă; 

- Valoarea clădirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate,in cazul 

clădirilor dobândite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; 

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate in proprietatea persoanelor fizice,utilizate pentru activităţi din 

domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote  de 0,4% asupra valorii 

impozabile a clădirii indexate cu procentul de 5,1%; 

În cazul in care valoarea clădirii nu poate fi calculate conform prevederilor art.458 alin. 1, 

impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 

457 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal indexate cu procentul de 5,1%; 

 

Art.3 Cota impozitului/taxei pentru clădirile rezidenţiale aflate in proprietate sau detinute de                                                                                                    

persoanele juridice  prevăzute la art.460 alin.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal se 

stabileşte prin aplicarea procentului  de 0,2% calculate la valoarea impozabila a clădirii indexate cu 

procentul de 5,1%. 

Pentru clădirile nerezidenţiale prevăzute la art.460 alin.2 din Legea 227/2015 privind Codul 

fiscal  aflate in proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, se stabileşte în procent  de  1,3% 

inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii indexate cu procentul de 5,1% ; 

   Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor 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; 

Potrivit art. 460 alin. 5 pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabila a 

clădirilor aflate in proprietatea  persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior 

celui pentru care se datorează impozitul/taxa si poate fi: 

- Ultima valoare impozabila înregistrată în evidentele organului fiscal; 

- Valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat in 

conformitatea cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluării; 

- Valoarea finala a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului 

fiscal anterior; 

- Valoarea clădirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul proprietate, in cazul 

clădirilor dobândite in cursul anului fiscal anterior; 

- In cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea 

rezultata  dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat in conformitate  cu standardele 

de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluării; 
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- In cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea 

proprietarului clădirii si comunicata concesionarului,locatorului,titularului dreptului de administrare 

sau de folosinţă ,după caz; 

In cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabila a clădirii în ultimii 5 

ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului /taxei pe clădiri este de 5% indexate cu 

procentul de 5,1%; 
         Art. 4 Impozitul pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului rangul localităţii în care 

este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului astfel: 

•   - În cazul unui teren prevăzut la art.465 alin.(2) amplasat în intravilan, înregistrat în registrul 

agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, precum si terenul înregistrat în 

• registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu constructii, impozitul/taxa se stabileşte prin 

înmulţirea suprafeţei terenului, exprimata în hectare, cu suma corespunzătoare:- rangului III din 

care face parte orasul Lehliu-Gara, respectiv rangului V pentru satele componente Razvani si 

Buzoeni,așa cum sunt redate în tabelul următor, care au fost indexate cu procentul de 5,1%: 

-  

Zona din cadrul 

localităţii 
       Nivelurile aplicabile pentru anul fiscal 2022 

 

   Nivelurile impozitului /taxei  aferent rangului III 

A 7,663 

B 5.208 

C 2.383 

D 1.441 

 

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 nivelul prevăzut în, Cap. III, art. 465, alin. (4), care a fost corectat 

cu coeficientul de corecţie  3 corespunzător rangului III din care face parte orasul Lehliu-Gara, in 

conformitate cu art. 465, alin (5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal aşa cum este redat in 

tabelul următor care au fost indexate cu procentul de 5,1%: 

 

Nr 

Crt 

Zona Categoria de 

folosinta 

RANGUL III (oras) RANGUL V(sate componente) 

0  A B C D A B C 

1 Teren arabil 98 75 67 53 33 25 23 

2 Pasune 75 67 53 46 25 23 18 

3 Faneata 75 67 53 46 25 23 18 

4 Vie 161 123 98 67 54 41 34 

5 Livada 185 161 67 98 51 54 41 

6 Padure sau alt 

teren cu 

vegetatie 

forestiera 

98 75 67 53 33 25 23 

7 Teren cu ape 53 46 28 0 18 16 8 

8 Drumuri si cai 

ferate 

0 0 0 0 0 0 0 

9 Teren 

neproductiv 

0 0 0 0 0 0 0 

 

- Impozitul/taxa pe terenurile aflate în extravilanul localităţii se calculează în funcţie de categoria 

de folosinţă,de zona în care este amplasat terenul  prin înmulţirea suprafeţelor exprimate în 

hectare cu nivelurile prevăzute în Anexa nr. 1, Cap. III, art. 465, alin. (7), niveluri care au fost 

corectate cu coeficienţii de corecţie corespunzători rangului III din care face parte orasul Lehliu-

Gara, respectiv, zona A: 2,30, B: 2,20, zona C: 2,10, D: 2,00, conform art. 457, alin. (6) din 



Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal redate în tabelul următor care au fost indexate cu 

procentul de 5,1%: 

 

Nr. 

crt. 

CATEGORIA DE FOLOSINTA 
Impozit   ( lei)ha  

A B C D 

1 Teren cu constructii 83 73 62 50 

2 Teren arabil 135 124 111 95 

3 Pãsune 76 67 54 45 

4 Fâneata 76 67 54 45 

5 Vie pe rod, alta decât cea prevãzutã la 

nr.crt.5.1 
143 137 123 108 

5.1 Vie pana la intrarea pe rod 0 0 0 0 

6 Livada pe rod ,alta decât cea prevãzutã la 

nr.6.1 
143 131 110 108 

6.1 Livada pana la intrarea pe rod 0 0 0 0 

7 Pãdure sau alt teren cu vegetație forestiera, cu 
excepția celui prevãzut la nr.crt.7.1 

43 36 29 18 

7.1 Pãdure în vârstã de pana la 20 de ani și pãdure 

cu rol de protecție 
0 0 0 0 

8 Teren cu apa, altul decât cel cu amenajãri 

piscicole 
17 13 4 2 

8.1 Teren cu amenajãri piscicole 91 80 69 58 

9 Drumuri si cai ferate 0 0 0 0 

10 Teren neproductiv 0 0 0 0 

Art. 5 În cazul impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art.470 alin. (2), se mentin 

nivelurile stabilite prin Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal aşa cum sunt redate in Anexa nr.1 care 

face parte integranta din prezenta hotărâre; 

In cazul vehiculelor înregistrate prevăzute la art.470 alin.2 punctul II din 227/2015 privind Codul 

Fiscal se stabileşte astfel care au fost indexate cu procentul de 5,1%:pentru vehiculele înregistrate  cu 

capacitate cilindrica mai mica de 4800cm3 se stabileşte suma de 2lei/200cm
3
; 

- pentru vehiculele înregistrate  cu capacitate cilindrica mai mare de 4800cm
3
 se stabileşte suma 

de 4 lei/200cm
3
; 

- pentru vehiculele fără capacitate cilindrica evidenţiată se stabileşte suma de 57 lei/an 

-    pentru mijloacele de transport hibride si electrice impozitul datorat se reduce  cu 100% 

- În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 

tone, impozitul pe mijloacele de transport  este egală cu suma corespunzătoare prevăzută art.470 alin.5 

din Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal, Directiva 1999/62/CE; 

 În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de 

transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe 

mijloacele de transport este egală cu suma corespunzătoare prevăzută art.470 alin 6 din  Codul fiscal, 

Directive 1999/62/CE; 
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 În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o 

combinație de autovehicule prevăzută  la alin.( 6) taxa asupra mijloacelor de transport  se stabilește în 

funcție de masa totală maximă autorizată prevăzuta în tabelul următor care au fost indexate cu procentul 

de 5,1%: : 

 Masa totala maxima autorizata – lei - Impozit 

a Pana la 1 tona, inclusiv 9 

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

c Peste 3 tone,dar nu mai mult de 5 tone 57 

d Peste 5 tone 72 

- În cazul mijloacelor de transport pe apă prevăzute art. 470 alin. (8), se mentin nivelurile stabilite 

prin Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal aşa cum sunt redate in Anexa nr.1 care face parte 

integranta din prezenta hotărâre; 

 Art. 6 Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism în mediul urban prevăzută la art. 

474 alin 1 este egala cu suma stabilita conform următorului tabel care au fost indexate cu procentul 

de 5,1% 

 Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism                 - lei - 

a Pana la 150 m
2
, inclusiv 6 

b Intre 151 si 250 m
2
, inclusiv 7 

c Intre 251 si 500 m
2
, inclusiv 9 

d Intre 501 si 750 m
2
, inclusiv 14 

e Intre 751 si 100 m
2
, inclusiv 17 

f Peste 1000 m
2
 17+0,01lei m

2, 
pentru fiecare m

 2
care 

depaseste 1000m
2
 

 

- Taxa prevăzută la art.474 alin. 4 pentru avizarea  certificatului de urbanism de către comisia de 

urbanism si amenajarea teritoriului , de către primari sau structurile de specialitate  din cadrul 

consiliului judeţean se stabileşte în suma de 21 lei; 

- Taxa prevăzută la art.474 alin.10 pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări se 

calculează prin înmulţirea numărului de m
2 

de teren  ce vor fi afectaţi la suprafaţa solului de 

foraje şi excavări se stabileşte la valoarea de 8 lei; 

- Taxa pentru obţinerea autorizării pentru amplasarea de chioşcuri containere, tonete, cabine, 

spatii de expunere, corpuri si panouri de afişaj, firme si reclame  situate pe căile si in spatiile 

publice prevăzute la art.474 alin.14 se stabileşte la 8 lei, inclusiv pentru fiecare metru pătrat  de 

suprafaţa ocupată de construcţie; 

- Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind racordurile si branşamentele la reţele publice de 

apa ,canalizare, gaze,termice,energie electrica,telefonie si televiziune prin cablu  prevăzută la 

art.474 alin.15 se stabileşte la suma de 13 lei pentru fiecare racord; 

- Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa prevăzută la art. 474 

alin.16 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal se stabileşte la suma de 9 lei. 

Art. 7 Taxa pentru  eliberarea certificatelor, avizelor, şi  a autorizaţiilor exprimate în lei sunt 

prevăzute  de art. 474 din Codul Fiscal  şi se regăsesc în Anexa nr.1 CAPITOLUL V 

   Art. 8 Taxa prevăzută la art. 475 alin. (1) din  Legea nr 227/2015, privind Codul fiscal, pentru 

eliberarea autorizaţiei sanitare de funcţionare  se stabileşte în suma de 23 lei; 

- Taxa pentru eliberarea atestatului de producător se stabileşte în cuantum de 58 lei; 

-  taxa pentru eliberarea carnetului de  comercializare  a produselor din sectorul agricol  prevăzută 

la art.475 alin (2) se stabileşte la suma de 70 lei; 

- Taxa prevăzută la art. 475 alin. (3) din  Legea nr 227/2015, privind Codul fiscal, pentru 

eliberarea/vizarea anuala a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică se 

stabileşte în funcţie de suprafeţele aferente activităţilor respective după cum urmează: 

*pentru o suprafaţa de până la 500 m
2 
inclusiv  se stabileşte suma de: 



CAEN  5630 - Baruri           585 lei, 

CAEN  5610 - Restaurante  585 lei. 

CAEN  9320 - Alte activităţi recreative și distractive 585 lei 

*pentru o suprafaţă mai mare de 500 m
2 
se stabileşte suma de : 

   CAEN  5630 - Baruri   4683  lei, 

CAEN  5610 - Restaurante 4683  lei. 

CAEN  9320 - Alte activități recreative și distractive 4683 lei 

Art. 9 Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate prevăzută la art. 477 alin.(5) realizată  

în baza unui contract sau a unei altfel de înţelegeri încheiată cu altă persoană se stabileşte la 3 % 

din valoarea totală a serviciilor, ce se varsă la bugetul local, lunar până la data de 10 ale lunii 

următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări servicii de reclamă şi publicitate;  

Art. 10 Orice persoană care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi 

publicitate într-un loc public datorează plata taxei anuale către bugetul local al autorităţii administraţiei 

publice locale în raza căreia este amplasat panoul, afişajul sau structura de afişaj respectivă. 

Taxa pentru afişaj în scop de reclama si publicitate prevăzută la art. 478 se calculează prin 

înmulţirea numărului de m
2
  sau fracțiune de m

2 
a suprafeţei afişajului pentru reclama şi publicitate  se 

stabileşte la suma de 37 lei pentru afişajul situat în locul in care persoana derulează o activitate 

economica. 

In cazul oricărui altui panou ,afişaj  sau oricărei altei structuri de afişaj pentru reclama si 

publicitate suma stabilita este 26 lei. 

Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în 2 rate egale până la 

datele de 31 martie, 30 septembrie inclusiv. 

 

Art. 11 Conform prevederilor art.478, alin.(5) din Legea nr. 227/2015, persoanele fizice şi 

juridice care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate într-un 

loc public vor completa şi vor depune la Serviciul Venituri Impozite si Taxe  declaraţia fiscală 

pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate în termen de 30 zile de la data 

amplasării structurii de afişaj. 

 

Art. 12 Cota privind impozitul pe spectacole prevăzut la art.480, din Legea nr. 227/2015, 

privind Codul Fiscal, este de: 

- în cazul  unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă 

manifestare muzicală, prezentarea a unui  film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice 

competiţie sportivă internă sau internaţională, cota de impozit este egală cu 2% din suma încasată 

din vânzarea biletelor de intrare  şi a abonamentelor.  

- în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate ma i sus, cota de impozit este 

egală cu 5% din suma încasată din vânzarea biletelor şi a abonamentelor.  

În conformitate cu prevederile 483 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal  impozitul pe 

spectacole se plăteşte lunar, până la data de 10 inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc 

spectacolul, la bugetul local al orasului Lehliu-Gara. 

Persoanele fizice şi juridice care datorează impozitul pe spectacole vor  depune obligatoriu 

declaraţii la Serviciul Venituri Impozite si taxe privind spectacolele programate pe durata unei luni 

calendaristice până la data stabilita pentru fiecare plata a impozitului pe spectacolele respective 

conform prevederilor art. 483 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.  

Art. 13 Taxa pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de 

venituri care folosesc infrastructura publică locală se stabileşte la 60 lei/an/vehicul. 

-  Taxa autorizare taxi – lei/autovehicul se stabileste in cuantum de 176lei. 

- Taxa autorizare inlocuire autovehicul taxi – lei/autovehicul se stabileste in cuantum de 118 lei. 
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- Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă se stabileşte în cuantum de  

613 lei; 

- Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planurile cadastrale sau de pe alte asemenea 

planuri ,deţinute de consiliile locale se stabileşte în cuantum de 37 lei. 

Art. 14 Taxa pentru înregistrarea contractelor  de arendare se stabileşte in cuantum  de 5 lei / 

contract inscris. 

 

Art. 15 Potrivit art. 489 alin.(4) se aproba majorarea cu 300 % a impozitului pentru terenul 

agricol nelucrat timp de doi ani consecutivi, în condițiile stabilite prin hotărârea Consiliului Local 

începând cu al treilea an;   

- potrivit art. 489 alin 5 se aproba majorarea cu 300 % a impozitului pentru  clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilanul orasului Lehliu-Gara, în condiţiile stabilite prin hotărârea Consiliului 

Local, 

  Clădirile şi terenurile ce intra sub incidentul alin 5 au caracter individual. 

 

Art. 16 Bonificaţiile prevăzute la art. 455 alin. (1), art. 463 alin (1) şi art.468 alin (1) din Legea 

nr. 227/2015, privind Codul fiscal, se acordă astfel: 

a) 10 % pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri datorat pentru întregul an, 

până la data de  31.03.2023;   

b) 10 % pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren datorat pentru întregul an, 

până la data de 31.03.2023; 

c) 10 % pentru plata cu anticipaţie a impozitului pentru mijloacele de transport datorată 

pentru întregul an, până la data de 31.03.2023; 

Bonificațiile vor fi acordate numai cu respectarea prevederilor art.165 din Legea nr.227/2015 

privind Codul de procedura Fiscală. 

 

Art. 17 Impozitul anual pe clădiri, pe teren, pe mijloacele de transport, taxa pentru afișaj in scop 

de reclama si publicitate datorate aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, 

de până la 50 de lei inclusiv, fiecare, se plăteşte integral până la primul termen de plată. 
 Contribuabili persoane fizice care au obligaţia de a achita integral până la 31 martie 

impozitele şi taxele locale care sunt stabilite  în cuantum de până la 50 lei fiecare , nu vor beneficia de 

bonificaţia acordată pentru plata cu anticipaţie. 
Impozitele şi taxele pe proprietate sunt creanţe fiscale anuale , care se plătesc în două rate egale, 

până la 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 
 Pentru neplata în termenele enunţate mai sus contribuabili datorează majorări de 

întârziere stabilite potrivit art.183 alin.( 2) legea nr.207/2015 privind Codul de procedura Fiscală. 

 

Art. 18 potrivit art.  266 alin (6) din Legea nr.207 privind Codul de procedura fiscala creanţele 

fiscale restante administrate de organul fiscal local, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai 

mici de 10 lei, se anulează. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de 

debitori. 

 

Art. 19  Potrivit art. 256  din legea nr 207/2015 privind codul de procedura fiscala se instituie 

cheltuieli de executare silita in cuantum de 18 lei/dosar; 

Sumele recuperate în contul cheltuielilor de executare silită se fac venit la bugetul local al 

orasului Lehliu-Gara. 

 

Art. 20 Nivelul taxelor speciale pentru anul 2023 instituite conform art.484 din Legea 227/2015, 

privind Codul fiscal sunt cele prevăzute în Anexa II Capitolul VIII Taxe speciale 

Persoanele fizice si persoanele juridice plătitoare de taxe speciale sunt obligate să achite 

contravaloarea taxei speciale, anterior prestării serviciului taxabil. 

 

CUANTUMUL TARIFELOR PENTRU ANUL 2022 

NR. SERVICII CUANTUM OBS. 



CRT. PROPUNERI 

AN 2022 

1 Inchiriere sala de sport Lehliu-Gara 20,00 lei/ora  

2 Inchiriere stadion Lehliu-Gara 100,00 lei/ora  

3 Inchiriere stadion Razvani 100,00 lei/ora  

4 Inchiriere teren sport Buzoeni 20,00 lei/ora  

5 Inchiriere Casa de Cultura Lehliu-Gara 500,00 lei/zi  

6 Inchiriere Camin Cultural Razvani 150,00 lei/zi  

7 Inchiriere a unui spatiu de 4mp pe o perioada de o luna in hala din 

piata Lehliu-Gara 

356,00 lei  

8 Inchiriere a unui spatiu de 4mp pe o perioada de o zi in hala din 

piata Lehliu-Gara 

24,00 lei  

 

Art. 21 Nivelul altor taxe locale pentru anul 2023 prevăzute de art. 486 din Legea nr. 227/2015, 

privind Codul fiscal sunt cele prevăzute în Anexa II Capitolul IX- Alte Taxe Locale. 

 

Art. 22 Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice şi juridice sunt 

prevăzute în Anexa nr 1 CAPITOLUL XII –SANCTIUNI 

 

Art. 23 Taxele extrajudiciare de timbru  reglementate prin Legea nr. 117/1999  privind taxele 

extrajudiciare de timbru  se regăsesc în Anexa nr. I punctul II. 

 

Art. 24 Scutirile şi facilităţile acordate de Consiliul local al orasului Lehliu-Gara sunt 

prevăzute în  Anexa III si a celorlalte a. 

Art. 25 Anexele nr. I, II,III fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 26 Prezenta hotărâre se completează cu dispoziţiile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

Legea nr. 127/2015 privind Codul de procedura fiscala. 

 

Art. 27 (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Călăraşi  în vederea 

exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului 

general  al orasului Lehliu-Gara. 

(1.1.2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei 

publice locale, cât şi prin mass-media. 

 

Art. 28 Prevederile prezentei hotărâri se vor aplica începând cu 01.01.2023  şi vor fi duse la 

îndeplinire de Primarul orasului Lehliu-Gara prin serviciile de specialitate. 

 

Initiator 

                                                             Primar  Iacomi Iulian 

       

 

 

 

                                                                                        Contrasemneaza  secretar 

                  Serban  Nadejdea 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Anexa nr. I 
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                                                      la H.C.L. nr.  __  din __.12.2022. 

 

 

Lehliu-Gara 
 

 

ZONA A – 7.663 lei/ha 

 
Str.Nicolae Titulescu 

Nr.5 

Str.Tufanelelor 

Nr.2;4. 

Str.Policlinicii 

Nr.1. 

Str.Pompierilor 

Nr.1;3;5. 

Str.Calarasilor 
Nr.1;3;31;65;67. 

Str.Primaverii 

Nr.56;59. 

 

 

ZONA B – 5,208 lei/ha 
Str.Policlinicii 

Nr.2; 4; 6. 

Str.Crinului 

Nr.4; 6; 8. 

Bd Garii 

Nr.19; 21; 23; 37. 

Str.Al.Odobescu 

Nr.1; 5; 7; 9; 11. 

Str.Viitor 

Nr.2; 4; 7; 9. 

Strada Calarasilor 
Nr.52A; 54. 

Str.Sf.Constantin 
Nr.18. 

Str.Primaverii 
Nr.61; 63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA C –  2 383 lei/ha 



 

Str.Nicolae Titulescu 

Nr.2; 4; 46; 48; 54; 58; 58A-58I; 72; 74; 76; 1; 3; 7B; 9; 9A; 13; 21; 21A;  23A; 31A; 31B; 33; 35;  37; 

 

 

Str. Industriei 

Nr. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12;15; 17; 19; 21; 23; 26; 27; 29; 31; 32; 34; 36; 38;  1-9; 15-31; 

 

Str.Competrol 

Nr.2;8; 12; 14; 16;  27A; 56A; 57; 59; 61. 

 

 

Str. Valea Argovei 

27; 30; 31; 32; 34. 

 

Rampa Razvani 

 
 

ZONA D –  1.441 lei/ha 
 

Toate celelalte strazi ale localitatii 

 

 

 

Pentru teren arabil extravilan au fost delimitate urmatoarele zone: 
 

Zona A - 128 lei/ha 

 
Tarlale:89;90;91;91/1;93;95;96;97;113/1;113/2;117;118;122/1;122/2;122/3;122/4;122/5;122/6;131/1;13

1/2;131/3;131/6;131/7 

 

Zona B – 118 lei/ha 

 
Tarlale: 24/1;24/2;26/1;26/2;26/3;26/4;26/5;27;28;29;30;31;31/1;31/1/2;32/1;44;45/1;45/3 

 

Zona C – 106 lei/ha 

 

Toate celelalte tarlale nementionate de pe raza orasului Lehliu-Gara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXA NR. 3 
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la Hotărârea nr.  La  H.C.L. nr. .......  din ......12.2022 

a Consiliului  local al orasului Lehliu-Gara 

 

Procedura de acordare a facilitatilor fiscale aprobate de către 

Consiliul local al orasului Lehliu-Gara pentru anul 2023 

 

- Procedura de acordare a scutirilor de la plata impozitului pe cladirea folosita ca 

domiciliu, terenul aferent si/sau alte cladiri, terenuri aflate in proprietatea sau coproprietatea 

persoanelor prevazute la art. 3, alin. (1), lit. b) si art.4, alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu 

modificarile si completarile ulterioare , art.1 punct 55,lit.s,art.1,punct.57 lit.s,art1,punct 58 

lit.c,din Legea 301/2021; art. 456 ; art. 464; art. 469; art. 476, art. 485,  si art. 487 , din legea  

227/2015 cu modificarile si completarile ulterioare. 

              -  "s) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 

prevăzute la art. 1 şi art. 5 alin. (1)-(8) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, pre-

cum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, şi a persoanelor fizice 

prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; scutirea rămâne valabilă şi în cazul transferului proprietăţii prin moştenire către copiii aces-

tora, indiferent unde aceştia domiciliază”; 

  

            "s) terenul aferent clădirii de domiciliu aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 

prevăzute la art. 1 şi art. 5 alin. (1)-(8) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, şi a persoanelor fizice 

prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; scutirea rămâne valabilă şi în cazul transferului proprietăţii prin moştenire către copiii 

acestora, indiferent unde aceştia domiciliază”; 

              "c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 

1 şi art. 5 alin. (1)-(8) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 

1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 

un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; scutirea rămâne valabilă şi în cazul 

transferului mijlocului de transport prin moştenire către copiii acestora”; 

             Persoanele care au calitatea de Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989-

Luptator Ranit, Luptator Retinut, Luptator cu Rol Determinant si Luptator Remarcat prin Fapte 

Deosebite si detin in proprietate cladiri/terenuri  beneficiaza de scutire la plata impozitului pe 

cladiri/teren. 

o Scutirea se aplica integral pentru bunurile proprii si cele detinute in comun cu sotul sau sotia. 

o Pentru a beneficia de scutire proprietarii cladirilor/terenurilor vor depune o cerere la organul 

fiscal, insotita de urmatoarele documente justificative prezentate in fotocopie si certificate de 

conformitate cu originalul: 

a) Copie documente de identitate ale solicitantului si ale sotului/sotiei; 

a) Documente de proprietate ale cladirilor/terenurilor; 

a) Certificat de revolutionar; 

b) Orice alte documente considerate utile pentru soluţionarea cererii; 

 

 

 

- Procedura de acordare a scutirilor de la plata impozitului pe cladirea nouă cu destinaţie 

de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi clădirea cu destinaţie de locuinţă, realizată pe bază de credite, 



în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru 

realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare. 

o Persoanele fizice, titulare ale contractelor de construire a locuinţelor noi realizate în 

condiţiile art. 7-9 din Legea locuinţei nr. 114/1996 sau persoanele fizice deţinătoare de contracte, 

precontracte sau repartiţii care  au încheiat cu autorităţile locale contracte de împrumut sau de vânzare 

cu plata în rate în condiţiile art. 4-7 din O.G. nr. 19/1994, beneficiază de scutire de la plata impozitului 

pe clădiri. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia; 

o Pentru a beneficia de scutire proprietarii cladirilor menţionate la punctul 5.1. vor depune o 

cerere la organul fiscal, insotita de urmatoarele documente justificative prezentate in fotocopie si 

certificate de conformitate cu originalul: 

a) Copie documente de identitate ale solicitantului si ale sotului/sotiei; 

a) Documente de proprietate ale cladirilor din care să reiasă ca au fost dobândite în condiţiile 

Legii locuinţei nr. 114/1996 sau a O.G. nr. 19/1994; 

a) Orice alte documente considerate utile pentru soluţionarea cererii; 

     d) scutirea de la plata taxelor şi impozitelor pentru o locuinţă şi terenul aferent acesteia, pentru un 

autoturism hycomat sau hidramat (cutie de viteze automată) şi mototriciclu, aflate în proprietate sau în 

coproprietate cu soţul/soţia, precum şi scutirea de taxe la înmatricularea unui singur autoturism tip 

hycomat sau hidramat; atribuirea gratuită, în proprietate, a unui mijloc de transport autonom 

corespunzător standardelor internaţionale pentru marii mutilaţi şi persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) 

lit. b) pct. 1, care au un grad de invaliditate locomotorie; 

b) Scutirea pentru mijloace de transport hibride si electrice impozitul datorat se reduce cu 100%. 
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 ANEXA NR. 2 
la Hotărârea nr. ____ din __________ 

a Consiliului local al orasului Lehliu-Gara 

 

VALORILE IMPOZABILE 
pe metru pătrat  de suprafaţă construită desfăşurată*  la clădiri, în cazul persoanelor fizice 

 
 
 

Tipul clădirii*** 

Valoarea impozabilă 
- lei/mp/an - 

Nivelurile stabilite 
pentru anul 2022 

Nivelurile stabilite pentru anul 2023 

 Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice 
şi încălzire (condiţii 

cumulative)** 

Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice 
şi încălzire (condiţii cumulative)**/ 

Fara instalatii de apa ,canalizare,electrice, 
si incalzire 

0 1 2  
A. Clădire 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 

1114 1171 703 

B. Clădire 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 

334 351 234 

C. Clădire-anexă 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 

223 234 198 

D. Clădire-anexă 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 

134 141 84 

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

75% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

75% din suma care s-ar aplica clădirii 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 
  

 
* Pentru determinarea suprafeţei construite desfăşurate, în cazul clădirilor care nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, asupra suprafeţei utile se 
aplică coeficientul de transformare de 1,40. 
** În cazurile în care nu sunt întrunite cumulativ aceste condiţii se vor utiliza valorile impozabile, în lei/mp, înscrise în coloanele 2, respectiv 4. 
*** În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul de mai sus valoarea 
impozabilă cea mai mare corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare. 
 
NOTĂ: 
1. Pentru determinarea valorii impozabile a clădirii pe ranguri de localităţi şi zone în care este amplasată clădirea, la nivelurile menţionate în 
prezenta anexă se va aplica coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor: 

 

Zona din cadrul localităţii Rangul localităţii 

III 

A 2,30 

B 2,20 

C 2,10 

D 2,00 

 

 
2. Zonele A, B, C şi D din prezenta anexă corespund zonelor A, B, C şi D de fiscalitate stabilite prin Anexa 1 la prezenta Hotărârea Consiliului lo-
cal a orasului Lehliu-Gara, privind încadrarea pe zone de fiscalitate a teritoriului administrativ al orasului Lehliu-Gara; 
3. În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficientul de corecţie menţionat la pct. 1 se re-
duce cu 0,10. 
4. 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 a anului fiscal de referinţă; 
    b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă. 
    c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă 

5. În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta 
se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care cuprinde ob-
ligatoriu lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin 
acţiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte lucrări de intervenţie pentru menţinerea, pe în-
treaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, creşterea perfor-
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manţei energetice şi a calităţii arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condiţiile în care, la terminarea lu-
crărilor de renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ANEXA NR. 2 

la Hotărârea nr___ din ____________ 

a Consiliului local al orasului Lehliu-Gara 

IMPOZITUL/TAXA 

      pe terenurile situat în extravilan, pentru contribuabilii persoane fizice şi juridice    

  
                                                                                                                                                                - lei/ha/an - 

Nr. 
crt. 

Categoria de folosinţă 

Impozitul/taxa stabilite aferente rang III 
pentru anul 2022 

Impozitul/taxa 
 stabilite pentru anul 2023 

A B C D A B C D 

1 Teren cu construcţii 77 67 60 46 83 73 62 50 

2 Arabil 128 115 103 88 135 124 111 95 

3 Păşune 72 62 50 42 76 67 54 45 

4 Fâneaţă 72 62 44 42 76 67 54 44 

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.5.1 136 123 110 100 143 137 123 105 

5.1 Vie până la intrarea pe rod X x x X X x x X 

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

136 122 110 100 143 131 119 105 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod x x X X x x x X 

7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu ex-
cepţia celui prevăzut la nr. crt.7.1 

41 33 27 17 43 36 29 18 

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

x x X X x x x X 



 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 16 12 4 2 17 13 4 2 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 85 74 64 54 81 80 69 57 

9 Drumuri şi căi ferate x x x x x x x X 

10 Teren neproductiv x x x x x x x X 

NOTA: Impozitul pe terenul amplasat în extravilan sa stabilit prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de 
mai sus, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevazut în tabelul următor: 

Zona din cadrul localităţii Rangul localităţii 

III 

A 2,30 

B 2,20 

C 2,10 

D 2,00 

 

ANEXA NR. 2 
la Hotărârea nr. __ din __________ 

a Consiliului local al orasului Lehliu-Gara 

 

IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT 
pentru contribuabilii persoane fizice şi juridice 

I. Pentru mijloace de transport cu tracţiune mecanică 
 

 

 Mijloc de transport 
Impozitul stabilit pentru anul 2022 Impozitul stabilit pentru 

anul 2023 

lei/ fiecare grupă de 200 cm³ sau 
fracţiune din aceasta/an 

lei/ fiecare grupă de 200 
cm³ sau fracţiune din 

aceasta/an 

Tipuri de autovehicule x X 

 A.  Vehicule înmatriculate   

1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică 
de până la 1600 cm3, inclusiv 

8 8 

2. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1600 
cm3, inclusiv 

9 9 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3, inclusiv 21 22 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3, inclusiv 80 84 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3, inclusiv 161 169 
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6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 323 339 

7. Autobuze, autocare, microbuze 27 28 

8. Alte autovehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată 
de până la 12 tone, inclusiv 

33 35 

9. Tractoare înmatriculate 21 22 

B.  Vehicule înregistrate   

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

1.1.  Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 4 4 

1.2.  Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 6 6 

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 112 lei /an 118 lei /an 
NOTĂ:     1.  În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de  50% din impozitul datorat pentru motocicletele respective. 

                    2. În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50 %. 
II. Pentru remorci, semiremorci sau rulote care nu fac parte dintr-o combinaţie de autovehicule 

 
                                                                                                     - lei/an – 
 

Masa totală maximă autorizată 

 
Impozitul stabilit pentru anul 2022 Impozitul stabilit pentru anul 2023 

a. până la 1 tonă, inclusiv 9 9 

b. peste 1 tonă dar nu mai mult de 3 tone, inclusiv 38 40 

c. peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone, inclusiv 57 60 

d. peste 5 tone 71 75 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             ANEXA NR. 2 

la Hotărârea nr. __ din ____________ 
a Consiliului local al orasului Lehliu-Gara 

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT PE APĂ 
pentru contribuabilii persoane fizice şi juridice 

 
                                                                                                                                              - lei/an - 

Felul mijlocului de transport pe apă 
Impozitul stabilit 
pentru anul 2022 

Impozitul stabilite 
pentru anul 2023 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 23 24 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 61 64 

3. Barci cu motor 226 238 

4. Navesport si agrement*). (intre 0 si 800) 1200 1261 

5. Scutere de apă 226 238 

6. Remorchere si impingatoare: x x 

                          a) pana la 500 CP inclusiv 600 631 

                          b) peste 500 CP si pana la 2 000 CP inclusiv 976 1026 

                          c) peste 2 000 CP  si pana la 4 000 CP inclusiv 1500 1500 

                          d) peste 4 000 CP 2401 2401 

7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fractiune din aceasta 195 205 
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8. Ceamuri , slepuri si barje fluviale x x 

           a)  cu capacitatea de incarcare pana la 1 500tone, inclusiv 195 205 

           b)  cu capacitatea de incarcare de peste 1 500tone si pana la        
                                                          3000 tone, inclusiv 

301 316 

           a)  cu capacitatea de incarcare de peste  1 500tone, inclusiv 525 552 

 
NOTĂ: 
 Impozitele cuprinse în prezenta anexă se vor plăti la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde persoana îsi  are domiciliul, sediul sau 
punctul de lucru, după caz, conform art. 468 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 
 
 

 

 

                   
ANEXA NR. 2 

la Hotărârea nr. __ din ___________ 
a Consiliului local al orasului Lehliu-Gara 

 

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 
                                   pentru autovehiculele de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone 
 

I. Autovehicule de transport de marfa cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

 

Numărul axelor şi 
greutatea brută 

încărcată maximă 
admisă 

Impozitul icamty pentru anul 2022 conform OUG 79/2017 

 
Impozitul icamty pentru anul 2023 

 

Ax I motor (oare) cu icam de suspensie pneumatică 
sau un echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspen-
sie pentru axele motoare 

Ax I motor (oare) cu icam de 
suspensie pneumatică sau un 

echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie pentru 
axele motoare 

Ax I motor (oare) cu icam de 
suspensie pneumatică sau 

un echivalentele recu-
noscute 

I Vehicule cu două axe    

 1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai ica de 
13 tone 

0 153 0 153 

 2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai ica de 
14 tone 

153 425 153 426 

 3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai ica 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 Vehicule cu trei 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 
micăde 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 

II
I 

Vehicule cu patru 
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 

 

 

  
    

 
II. Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport de marfa cu masa totala maxima autorizata egală sau mai mare de 12 tone 

 
Numărul axelor şi greu-

tatea brută încărcată max-
imă admisă 

Impozitul stabilit pentru anul 2022onform OUG 79/2017 
 

Impozitul stabilit 
pentru anul 2023 

 
Impozitul stabilit pentru anul 

2023 

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut 
Vehicule cu alt sistem de sus-

pensie 

Vehicule cu sistem de sus-
pensie pneumatică sau un 

echivalent recunoscut 
Vehicule cu alt sistem de suspensie 
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I Vehicule cu 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 69 0 0 

 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 Vehicule cu 2+2 axe    

 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 
tone 

148 569 148 346 

 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 
tone 

346 836 346 569 

 3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 
tone 

569 1009 569 836 

 4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 
tone 

836 1657 836 1010 

 5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 
tone 

1009 2300 1010 1658 

 6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 
tone 

1657 3493 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 2548 2301 3494 

II
I 

Vehicule cu 2+3 axe    

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 1830 2548 1831 2549 



 

tone 

 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 
tone 

2548 2246 2549 3464 

 3 Masa de cel puţin 40 tone  3107 2301 3464 

I
V 

Vehicule cu 3+2 axe    

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 
tone 

1618 4596 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 7598 

V Vehicule cu 3+3 axe    

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 
tone 

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 
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ANEXA NR. 2 
la Hotărârea nr. __  din ____________ 

a Consiliului local al orasului Lehliu-Gara 

 
TAXA 

       pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor în domeniul construcţiilor 
               - lei - 

1. Eliberarea certificatului de urbanism în mediul urban  
Taxa stabilită pentru anul 2022 

 
Taxa stabilita pentru anul 2023 Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism: 

persoane 
fizice 

persoane 
 juridice 

a) până la 150 mp, inclusiv 6 6 

b) între 151 şi 250 mp, inclusiv 7 7 

c) între 251 şi 500 mp, inclusiv 9 9 

d) între 501 şi 750 mp, inclusiv 13 14 

e) între 751 şi 1.000 mp, inclusiv 16 17 

f) peste 1.000 mp 19 + 0,01 lei/m² pentru fiecare m2 
care depăşeşte 1.000 m² 

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

2. Eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări 8 lei pentru fiecare m2 afectat 8 lei pentru fiecare m2 afectat 

3. Eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cab-
ine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum 
şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi 
reclamelor 

8 lei pentru fiecare m2 de suprafaţă 
ocupată de construcţie 

8 lei pentru fiecare m2 de suprafaţă ocupată de 
construcţie 

4. Eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşa-
mente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie 
electrică, telefonie şi televiziune prin cablu 

12 lei pentru fiecare racord 13 lei pentru fiecare racord 

5. Avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi 
amenajarea teritoriului , de către primari sau de structurile de spe-
cialitate din cadrul consiliului judeţean 

17 18 

6. Eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă 9 9 



 

 

 

 

ANEXA NR. 2 
la Hotărârea nr. __ din __.12.2022. 

a Consiliului local al orasului Lehliu-Gara 

TAXA 
pentru eliberarea autorizaţiilor de orice fel, cu excepţia celor din domeniul construcţiilor 

                                                                                                                                  - lei - 

Denumirea taxei Taxa stabilită 
pentru anul 2023 

1. Taxă pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate econom-
ică şi 
a altor autorizaţii similare 

X 

2. Eliberarea autorizaţiei sanitare de funcţionare 21 

3. Eliberarea de copii heliografice de pe planurile cadastrale sau alte ase-
menea planuri, deţinute de consiliile locale, pentru fiecare mp sau fracţiune de 
mp de plan, la scara: 
1 : 500 
1 : 1.000 
1 : 2.000 

persoane fizice 

34 

4.a) Eliberarea Atestatului de producător 
   b) Eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 

54 
65 

 5. Taxă autorizare taxi – lei / autovehicul 163 

 6. Taxă autorizare înlocuire autovehicul taxi – lei / autovehicul 109 

 7. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea 
activităţii de alimentaţie publică – cu cod CAEN clasele 561, 563 şi 932 

X 

a)   pt.suprafaţa de până la 500 m², inclusiv: 543 

b)   pt. suprafaţa mai mare de 500 m², indiferent de tipul de activitate de alimen-
taţie 
   publică  desfăşurată 

4343 

8. Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort 568 

9. Taxa pentru inregistrarea contractelor de arendare 5 



25   

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 2 
la Hotărârea nr. __ din _____________ 
a Consiliului local al orasului Lehliu-Gara 

 

 

TAXA 
pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 

 

lei/mp sau fracţiune de mp/an 

 

 

 

 

 

Taxa stabilită 
pentru anul 2022 

 

Taxa stabilita 
pentru anul 2023 

1. În cazul unui afişaj situat în locul în care per-
soana derulează o activitate economică 

35 37 

2. În cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei 
altei structuri de afişaj pentru reclamă şi publici-
tate 

25 26 

3. În cazul persoanelor care beneficiază de ser-
vicii de reclamă şi publicitate în baza unui con-
tract sau a unui alt fel de înţelegere cu altă per-
soană 

3% din valoarea contractului 
3% din valoarea con-

tractului 

 

NOTĂ: (1) Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate sunt obligate să depună o declaraţie la Seviciul Venituri Impozite 
si taxe locale al orasului Lehliu-Gara, în termen de 30 de zile de la data amplasării panoului, afişajului sau structurii de afişaj. 



 

          (2) Se exceptează de la plată serviciile de reclamă şi publicitate realizate prin mijloace de informare în masă scrisă şi aud iovizuale, conform pre-
vederilor art. 477 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal . 

 

 
 
 
 
 

ANEXA NR. 2 
la Hotărârea nr.___  din ____________ 
a Consiliului local al orasului Lehliu-Gara 

 

 

IMPOZITUL PE SPECTACOLE 
pentru persoanele care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă 

 

        

  

Cotă stabilită 
 pentru anul 

2022 

 

Cotă stabilita 
pentru anul 2023 

1. În cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o 
piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filar-
monic sau altă manifestare muzicală, prezentarea 
unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau 
orice competiţie sportivă internă sau internaţională 

2% 2% 

2. în cazul oricărei altei manifestări artistice decât 
cele enumerate la pct. 1 

5% 5% 

 

NOTĂ: 
1.Impozitului pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit corespunzător tabelului de mai sus la suma încasată din vânzarea biletelor 
de intrare şi a abonamentelor.   
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2.Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al impozitului, depunerea la timp a declaraţiei şi plata la timp a 
impozitului. 

 


