
  

  
 
         

 

HOTĂRÂREA NR.163 
din 27.12.2022 

privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale şi a 

altor taxe asimilate, a taxelor pentru ocuparea temporară a domeniului public/privat al 
orașului Nădlac, precum şi a amenzilor aplicabile pentru anul fiscal 2023 

 

 

 Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.12.2022, 

 Având în vedere: 

- inițiativa primarului oraşului Nădlac, exprimată în referatul de aprobare, 
înregistrat cu nr.6225/11.10.2022 

- referatul serviciului buget din cadrul primăriei oraşului Nădlac  

nr.6211/10.10.2022 
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 

nr.6224/11.10.2022 

- Hotărârea Consiliului local Nădlac nr.62/31.05.2022 privind aprobarea 

nivelurilor impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei 
sau care sunt stabilite pe baza unei sume în lei, precum şi limitele amenzilor 

care se fac venit la bugetul local, care se indexează anual pe baza ratei inflației, 

aplicabile în anul fiscal 2023 
- procesul verbal de afișare și anunțul propriu-zis nr.6228/11.10.2022 în baza 

prevederilor Legii nr.52/2003 

- Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, actualizată 
- Hotărârea Guvernului nr.831/2022 de aprobare a Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică 
- prevederile Titlului IX, art.453-495 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 

actualizată  

- prevederile art.27 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
actualizată 

- prevederile Legii nr.370/2022 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 

16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale 
- prevederile art.129, lit.b (4), lit.c din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, actualizată 

- avizul nefavorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 
juridică şi de disciplină 

- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie 

mediu şi turism, administraţie publică locală 
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, 

sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport 
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În temeiul art.139(3), lit.c din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, actualizată 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă nivelurile valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale şi 

a altor taxe asimilate, a taxelor pentru ocuparea temporară a domeniului public/privat 

al orașului Nădlac, precum şi a amenzilor aplicabile pentru anul fiscal 2023, conform 
anexelor nr.1-2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac 

și se comunică către: 
- cetăţeni, prin afişare 

- serviciul buget 

- compartiment administrarea patrimoniului local 

- Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul Juridic și Contencios 
Administrativ– Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor  

 

 

 
PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  

           LADISLAU VAȘ                                          SECRETAR GENERAL 

                                                                               ALEXANDRU GROS 
 

 

 
 
 
 
AI/4 ex 

 

 



Anexa la Hotărârea Consilului Local Nădlac nr. 163/27.12.2022 

 

 

T A B L O U L 

 cuprinzând nivelurile impozitelor și taxelor locale precum și limitele amenzilor care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către 

Consiliul Local al Orașului Nădlac în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare  

TITLUL IX – IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 

 

I.CODUL FISCAL – TITLUL IX – Impozite şi taxe locale 
VALORILE IMPOZABILE PREVĂZUTE LA ART. 457 ALIN. (2), IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE CARE CONSTAU ÎNTR-O ANUMITĂ SUMĂ ÎN LEI ŞI 
CARE SE INDEXEAZĂ/AJUSTEAZĂ ANUAL, ÎN CONDIŢIILE ART. 489 ŞI RESPECTIV ART. 491 PRECUM ŞI AMENZILE CARE SE ACTUALIZEAZĂ 
POTRIVIT ART. 493  

 
- CAPITOLUL II – IMPOZITUL ŞI TAXA*) PE CLĂDIRI 

 
Art. 457 alin. (1) 

Cladiri rezidentiale persoane fizice si cladiri anexe 

      Cota aprobata de Consiliul Local pentru  anul 2022 Cota propusă pentru  anul 2023 

                                          0,095%                                      0,095% 

Art. 457 alin. (2) 

Nr. 

crt. 

 

 

 
 

                  Tipul clădirii 

Valoarea impozabilă lei/m2 

pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice 

art. 457 alin.(2) 

VALORILE APROBATE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 

VALORILE PROPUSE PENTRU ANUL 2023  

Cu instalații de apă, 

canalizare, electrice și 
încălzire (condiții cumulative) 

 

Fără instalații de apă, 

canalizare, electrice sau 
încălzire 

 

Cu instalații de apă, 

canalizare, electrice și 
încălzire (condiții 

cumulative) 

Fără instalații de apă, 

canalizare, electrice sau 
încălzire 

 

1  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 

1131 678 1189 713 

2 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              

339 226 356 238 

3 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 

226 197 238 207 



4 D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din 

lemn, piatră naturală, din cărămidă nearsă, 
din  vălătuci sau din orice alte materiale 

nesupuse  unui tratament termic şi/sau chimic 

142 84 149 88 

5 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 

6 F. În cazul contribuabilului care deţine la 

aceeaşi adresă încăperi amplasate la 

subsol,demisol şi/sau la mansardă, utilizate în 

alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare 
dinte 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 APROBATĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2022 

COTA PROPUSĂ PENTRU ANUL 2023 

 Art. 458  Calculul impozitului pe clădirile 

nerezidențiale aflate în proprietatea 

persoanelor fizice  

 

  

 - alin. (1)  pentru clădiri nerezidențiale 

achiziționate, construite sau 

reevaluate în ultimii 5 ani anteriori 

anului de referință 

 

0.7% 

 

0,7% 

 - alin. (3) pentru clădirile 

nerezidențiale aflate în proprietatea 

persoanelor fizice, utilizate pentru 
activități din domeniul agricol 

 

0,4% 

 

0,4% 

 - alin. (4) pentru clădiri nerezidențiale 

pentru care valoarea clădirii nu poate 

fi calculată conform prevederilor art. 
458  alin. (1) ( clădiri nerezidențiale 

nereevaluate în ultimii 5 ani anteriori 

anului de referință) 

 

2% 

 

2% 

 Art. 460  Calculul impozitului/taxei pe 

clădirile deținute de persoanele juridice  

 

  

 - alin. (1) pentru clădirile rezidențiale 
aflate în proprietatea sau deținute de 

persoanele juridice ( dobândite sau 

reevaluate în ultimii 5 ani anteriori 

anului fiscal de referință) 

 
0,2% 

 

 

0,2% 



 - alin. (2)  pentru clădirile 

nerezidențiale aflate în proprietatea 
sau deținute de persoanele juridice( 

dobândite sau reevaluate în ultimii 5 

ani anteriori anului fiscal de 
referință)  

 

1% 

 

1% 

 - alin. (3)  pentru clădirile 

nerezidențiale aflate în proprietatea 

sau deținute de persoanele juridice, 
utilizate pentru activități din 

domeniul agricol 

 

0,4% 

 

0,4% 

 - alin. (8) pentru clădirile rezidențiale 

și/sau nerezidențiale pentru care 
proprietarul persoana juridică nu a 

actualizat valoarea impozabilă a 

clădirii în ultimii 5 ani anteriori 
anului fiscal de referință  

 

5% 

 

5% 

 
Art. 462 alin. (2) pentru plata cu anticipație 

a impozitului/taxei pe clădiri, datorat pentru 

întregul an de către contribuabili persoane 
fizice, până la data de 31 martie a anului 

respectiv se acordă o bonificație de 

 

10% 

 

10% 

Art. 462 alin. (2) pentru plata cu anticipație 
a impozitului/taxei pe clădiri, datorat pentru 

întregul an de către contribuabili persoane 

juridice, până la data de 31 martie a anului 

respectiv se acordă o bonificație de 

 
10% 

 
10% 

 
 
În cazul clădirilor nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare 
asupra valorii care poate fi : 
     -valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință 
     -valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință 

     -valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani 
anteriori anului de referință 
            
În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru 
suprafața folosită în scop rezidențial cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial. În cazul în care la adresa clădirii este 

înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nici o activitate economică, impozitul se calculează ca pentru clădirile rezidențiale. 
 
 

 



 

 
CAPITOLUL III.  Impozitul pe teren şi taxa pe teren 

Nr. 

crt. 

Zona din 

cadrul 
localității 

Impozitul/taxa pe teren-in cazul unui teren amplasat in intravilan,inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii 

art. 465 alin.(2) 

Nivelurile impozitului/taxei pentru anul 2022  pe rangul de localități 

lei/ha- 

Nivelurile propuse pentru anul 2023 - lei/ha- 

Rangul III Rangul III 

1 A    7196      7563   

2 B    5140      5402   

3 C    3084      3241   

4 D    2056      2161   

 

Nr. 
crt. 

Zona/ 
Categoria de folosință 

Impozitul/taxa pe teren-in cazul unui teren amplasat in intravilan,inregistrat in registrul agricol la alta 
categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii 

art. 465 alin.(4) 

Nivelurile aprobate pentru anul 2022 
lei/ha- 

Nivelurile propuse pentru anul 2023 -lei/ha- 

  A B C D A B C D 

1 Teren arabil 32 24 22 17 34 25 23 18 

2 Pășune 24 22 17 15 25 23 18 16 

3 Fîneață 24 22 17 15 25 23 18 16 

4 Vie 52 39 32 22 55 41 34 23 

5 Livadă 60 52 39 32 63 55 41 34 

6 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră 

32 

 

24 22 17 34 

 

25 23 18 

7 Teren cu ape 17 15 9 0 18 16 9 0 

8 Drumuri și căi ferate 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Teren neproductiv 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Nr. 

crt. 

Zona/ 

Categoria de folosință 

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilan 

Art. 465 alin.(7) 

Nivelurile aprobate pentru anul 2022 

lei/ha- 

Nivelurile propuse pentru anul 2023 -lei/ha- 

  Zona Zona 

  A B C D A B C D 

1 Teren cu construcții 34 31 29 25 36 33 30 26 

2 Teren arabil 54 52 49 46 57 55 52 48 

3 Pășune 31 29 25 23 33 30 26 24 

4 Fâneață 31 29 25 23 33 30 26 24 



5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.5.1 61 57 54 52 64 60 57 55 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Livadă pe rol, alta decât cea prevăzută la nr. 

crt.6.1 62 57 54 52 65 60 57 55 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu 

excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1 

18 16 14 10 19 17 15 11 

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu 
rol de protecție 

0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări 

piscicole        

7 7 4 3 7 7 4 3 

8.1 Teren cu amenajări piscicole                                37 34 31 29 39 36 33 30 

9 Drumuri şi căi ferate                                       0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Teren neproductiv 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă 
o bonificaţie de 10%, conform art.  467(2). 
 

CAPITOLUL IV.    Impozitul pe mijloacele de transport 

 

Nr. 
crt. 

 
Mijloace de transport cu tracțiune mecanică 

Impozitul pe mijloacele de transport – autovehicule art. 470 alin.(2) 

Nivelurile aprobate pentru anul 2022 Nivelurile propuse pentru anul 2023  

I Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta) 

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cucapacitatea 

cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv    

9 10 

2 Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea  cilindrică de 
peste 1.600 cm3 

10 11 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 

inclusiv 

20 21 

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

79 83 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi     3.000 cm
3
 

inclusiv                      

158 166 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 319 335 

7 Autobuze, autocare, microbuze                             26 27 

8 Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală 

maximăautorizată de până la 12 tone, inclusiv 

33 35 

9 Tractoare înmatriculate 21 22 

II Vehicule înregistrate  

1 Vehicule cu capacitate cilindrică (lei/200 cm3 ) 



1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 5 6 

1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică   > 4.800 cm3 7 8 

2 Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată           163 lei/an 171 lei/an 

 

Art. 470 alin. (3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%. 

 
Nr. 

crt. 

 

 
 

 

 
 

 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

Impozitul pe mijloacele de transport -autovehiculele de transport de marfă cu masa totală 

autorizată egală sau mai mare de 12 tone 
art. 470 alin.(5) 

Nivelurile aprobate pentru anul 2022 

- lei/an- 

Nivelurile propuse pentru anul 2023             

-lei/an- 

Ax (e) motor (oare) 

cu sistem de 
suspensie 

pneumatică sau 

echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de 

suspensie pentru 
axele motoare 

Ax (e) motor (oare) 

cu sistem de 
suspensie 

pneumatică sau 

echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de 

suspensie pentru 
axele motoare 

I Două axe 

 1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 160 0 168 

 2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 160 445 168 468 

 3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 445 626 468 658 

 4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 626 1419 658 1491 

 5 Masa de cel puțin 18 tone 626 1419 658 1491 

II Trei axe 

 1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 280 160 168 

 

294 

 

 2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 575 280 294 604 

 3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 746 575 604 784 

 4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 1150 746 784 1209 



 5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1786 1150 1209 1877 

 6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1786 1150 1209 1877 

 7 Masa de cel puţin 26 tone 1786 1150 1209 1877 

III Patru axe 

 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 746 756 784 795 

 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 756 1180 795 1240 

 3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1180 1875 1240 1971 

 4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1875 2780 1971 2922 

 5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1875 2780 1971 2922 

 6 Masa de cel puţin 32 tone 1875 2780 1971 2922 

 

 

Nr. 

crt. 

 

 

 
 

 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

Impozitul pe mijloacele de transport -  în cazul unei combinaţii de autovehicule, un 

autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă 

autorizată egală sau mai mare de 12 tone 
art. 470 alin.(6) 

Nivelurile aprobate pentru anul 2022 

- lei/an- 

Nivelurile propuse pentru anul 2023            

- 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+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 72 0 76 

 4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 72 166 76 174 

 5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 165 388 174 408 

 6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 388 502 408 528 

 7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 502 906 528 952 

 8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 906 1589 952 1670 

 9 Masa de cel puţin 28 tone 906 1589 952 1670 

II 2+2 axe 

 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 156 362 164 380 

 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 362 596 380 626 

 3 Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 596 874 626 919 

 4 Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 874 1056 919 1110 

 5 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1056 1735 1110 1823 

 6 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1735 2421 1823 2544 

 7 Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2421 3655 2544 3841 

 8 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2421 3655 2544 3841 

 9 Masa de cel puțin 38 tone 2421 3655 2544 3841 

III 2+3 axe 



 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1917 2667 2015 2803 

 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2667 3624 2803 3809 

 3 Masa de cel puțin 40 tone 2667 3624 2803 3809 

IV 3+2 axe 

 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1693 2351 1779 2471 

 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2351 3251 2471 3417 

 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3251 4810 3417 5055 

 4 Masa de cel puțin 44 tone 3251 4810 3417 5055 

V 3+3 axe 

 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 962 1165 1011 1224 

 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1165 1740 1224 1829 

 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1740 2769 1829 2910 

 4 Masa de cel puțin 44 tone 1740 2769 1829 2910 

 

 
Nr. 

crt. 

 

 

Masa totală maximă autorizată 

Impozitul pe mijloacele de transport -  în cazul unei remorci, al unei semiremorci sau 

rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la art. 470 alin. (6) 

art. 470 alin.(7) 

Nivelurile aprobate pentru anul 2022 - 
lei- 

Nivelurile propuse pentru anul 2023                 
-lei- 

1 Până la 1 tonă, inclusiv                 10 11 

2 Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 38 40 

3 Peste 3 tonă, dar nu mai mult de 5 tone  58 61 



4 Peste 5 tonă 72 76 

 

 

Nr. 
crt. 

 
 

Mijloace de transport pe apă 

Impozitul pe mijloacele de transport 
art. 470 alin.(8) 

Nivelurile aprobate pentru anul 2022 

- lei/an- 

Nivelurile propuse pentru anul 2023                  

lei/an- 

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 și agrement 944 992 

5 Scutere de apă 237 249 

6 Remorchere şi împingătoare:                              X X 

 a) până la 500 CP, inclusiv 631 663 

 b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv                1026 1078 

 c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv               1578 1658 

 d) peste 4000 CP                                            2524 2653 

7 Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta 205 215 

8 Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X X 

 a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 205 215 

 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        553 581 

 

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, 

se acordă o bonificaţie de 10%, conform art. 472(2). 

 

CAPITOLUL V.    Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor 

 
Nr. 

crt. 

Suprafaţa pentru care se obţine  

certificatul de urbanism 

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban 

art. 474 alin.(1) 

Nivelurile aprobate pentru anul 2022 

- lei- 

Nivelurile propuse pentru anul 2023 -lei- 

1 până la 150 m2, inclusiv          7 8 

2  între 151 şi 250 m2, inclusiv     8 9 



3  între 251 şi 500 m2, inclusiv     10 11 

4 între 501 şi 750 m2, inclusiv     13 14 

5 între 751 şi 1.000 m2, inclusiv   15 16 

6 peste 1.000 m2                    15+ 0,01 lei/ m2 pentru fiecare m2 care depășește 1000 m2 16+ 0,01 lei/ m2 pentru fiecare m2 care depășește 1000 m2 

 

 
Nr. 

crt. 

  

Nivelurile aprobate pentru anul 2022 

- lei- 

 

Nivelurile propuse pentru anul 2023  

                           -lei- 

1 Art. 474 alin.(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către 

comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului 

16 17 

2 Art. 474 alin.(10) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau 
excavări necesare lucrărilor de cercetare şi prospectare a terenurilor în 

etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările 

topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări  

16 17 

3 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  

 9 lei pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă 

ocupată de construcţie. 

9 lei pentru fiecare metru pătrat de 

suprafaţă ocupată de construcţie. 

4  Art. 474 alin. (15) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările 
de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, 

termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu  

14 lei pentru fiecare racord. 15 lei pentru fiecare racord. 

5 Art. 474 alin. (16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură 

stradală şi adresă  

10 lei 11 lei 

6 ART. 475 alin. (1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de 

funcţionare  

 

23 lei 24 lei 

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

sectorul agricol  

44 lei 46 lei 

8 Art. 475 alin. (3) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei 
privind desfăşurarea activităţilor înregistrate în grupele CAEN 561 - 

Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - 

Alte activităţi recreative şi distractive, potrivit Clasificării activităţilor din 

economia naţională - CAEN 
    a) pentru o suprafaţă de până la 500 m2, inclusiv; 

    b) pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2. 

 
 

 

 

 
8 lei/mp 

8 lei/mp dar nu mai mult de 8.000 de lei 

 

 
 

 

 

 
8 lei/mp 

8 lei/mp dar nu mai mult de 8.000 de lei 

 

CAPITOLUL VI. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 

 



Art. 477 alin. (5) Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate se stabilește în cotă de 3% din valoarea serviciilor de reclamă și publicitate ce urmează a 

se încasa în urma contractului încheiat, cu excepția taxei pe valoarea adăugată. 
Nr. 

crt. 

  

Nivelurile aprobate pentru anul 2022 
- lei/mp sau fracțiune de mp- 

 

Nivelurile propuse pentru anul 2023          
- lei/mp sau fracțiune de mp- 

1 Art. 478 alin.(2) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 

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

36 38 

 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 

a) cota de impozit de 2% la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare pentru spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau 

altă manifestare muzicală, prezentarea unui film de cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională; 

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

 

CAPITOLUL IX. Alte taxe locale 

 

Art.486 alin. (2) 

Taxa pentru deţinerea sau utilizarea vehiculelor lente (neînmatriculate/neînregistrate, utilizate doar in incinte, şantiere, pe câmp, transportate pe 

trailere,tractate,cu excepția remorcilor, etc. ,) 

 

1.autocositoare................................................................................................................ 48 lei/an 

2.autoexcavator (excavator pe autoşasiu)........................................................................42 lei/an 

3.autogreder sau autogreper............................................................................................42 lei/an 

4.buldozer pe pneuri/şenile..............................................................................................42 lei/an 

5.excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri, excavator cu rotor pentru săpat 

şanţuri sau excavator pe pneuri........................................................................................48lei/an 

6.freză autopropulsată pentru canale sau pentru pământ stabilizat..................................48 lei/an 

7.încărcător cu o cupă pe pneuri.......................................................................................48 lei/an 

8.macara cu greifer............................................................................................................48 lei/an 

9.macara mobilă pe pneuri................................................................................................48 lei/an 

10.macara turn autopropulsată..........................................................................................48 lei/an 

11.şasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemne.....................................................48 lei/an 

12.tractor pe pneuri(care nu circula pe drumurile publice)...............................................48 lei/an 

13.utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor....................................................48 lei/an 

14.vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă.....................................19 lei/an 

15.vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri................................................................48 lei/an 



16.vehicul pentru marcarea drumurilor..............................................................................37 lei/an 

17.vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri.......................................................................48 lei/an 

18.culegătoare de porum şi altele, fără autopropulsie ……………………………………48 lei/an 

19. alte vehicule utilizate în diverse domenii de activitate care nu se regăsesc 

printre cele de mai sus……………………………………………………………..………71 lei/an 

 
Nr. 

crt. 

 Nivelurile aprobate pentru anul 2022 

- lei- 

Nivelurile propuse pentru anul 2023                    

-lei- 

1 Art. 486 alin.(4)Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe 

cale administrativă 

586 616 

2 Art. 486 alin.(5) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe 

planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri 

36 38 

 

CAPITOLUL XI.   Sancțiuni 

(conform art. 493 din Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal) 

 
Nr. 

crt. 

 

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice   

 

Nivelurile aprobate pentru anul 2022 
- lei- 

 

Nivelurile propuse pentru anul 2023  
- lei- 

1 Art. 493 alin.(3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu 

amendă 

de la 79 lei la 315 lei de la 83 lei la 331 lei 

2 Art. 493 alin.(3)  Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. b) se sanctioneaza cu 

amendă 

de la 315 lei la 785 lei de la 331 lei la 825 lei 

3   Art. 493 alin.(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, 

vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de 
intrare la spectacole se sancţionează cu amendă  

de la 366 lei la 1781 lei de la 385 lei la 1872 lei 

4    Art. 493 alin. (4^1) Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura 

celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la 

data primirii solicitării  se sancţionează cu amendă 

de la 564 la 2822 lei de la 593 la 2966 lei 

 

Potrivit prevederilor art. 493 alin.(5), în cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute în tabelul de mai sus se 

majorează cu 300%. 
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                                                       Anexa nr.2 la H.C.L. Nădlac nr.163/27.12.2022 
 
 

 
 

TAXELE  PENTRU OCUPAREA TEMPORARĂ A DOMENIULUI PUBLIC/PRIVAT AL 

ORAȘULUI NĂDLAC 
 
           Taxa pentru ocuparea temporară a locurilor publice, altele decât cele special 

amenajate (piaţa), precum şi suprafeţele din faţa magazinelor sau atelierelor de prestări 
servicii, standuri situate de-a lungul drumurilor publice, în parcări sau în alte locuri anume 
stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale, după caz, se stabileşte după cum urmează : 

 

Nr. 

Crt. 

S P E C I F I C A Ţ I E ANUL 

2022 2023 

 
 
 

 
I. 

Taxa pentru ocuparea  domeniuuil public şi/sau privat al oraşului Nădlac cu APARATE, 
STANDURI, TONETE,  pentru vânzarea de produse sau prestări servicii în faţa magazinelor 

unde îşi desfăşoară activitatea contribuabilii respectivi 
1. aparate pop-corn, vată de zahăr 5 lei/mp/zi 5 lei/mp/zi 

2. aparate îngheţată, alte automate de 

produse 

5 lei/mp/zi 5 lei/mp/zi 

3. aparate frigorifice 2 lei/mp/zi 2 lei/mp/zi 

4. standuri pentru comercializare flori 
şi/sau legume -   fructe 

2 lei/mp/zi 2 lei/mp/zi 
 

5. expunere mărfuri diverse 0,5 lei/mp/zi 0,5 lei/mp/zi 

 Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local, achitarea taxei se face 
anticipat, odată cu aprobarea cererii, pentru perioadă specificată în cerere. 

 
 

II. 

Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului Nădlac cu APARATE, STANDURI, 
TONETE , GHERETE  cu ocazia desfăşurării unor manifestări cultural /sportive (Zilele 

oraşului, festivaluri, sărbători, etc.). 
1. pentru 1(una ) zi 10 lei/mp/zi 10 lei/mp/zi 

2. între 2 – 5 zile 10 lei/mp/zi 10 lei/mp/zi 

3. peste 5 zile 3 lei/mp/zi 3 lei/mp/zi 

 Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local, cu minimum 5 zile 
înaintea evenimentului, iar achitarea taxei se face anticipat odată cu aprobarea cererii, pentru 

perioada specificată în cerere. 

 
 

III. 

Taxa ocupare domeniul public şi /sau privat al oraşului Nădlac cu construcţii provizorii( 
GHERETE ) pentru desfăşurarea de activităţi comerciale (altele decât cele prevăzute la 

punctul I) 
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1. pentru desfăşurarea activităţii de 
alimentaţie publică 

1 leu/mp/zi 1 leu/mp/zi 

2. alte activităţi 2 lei/mp/zi 2 lei/mp/zi 

 Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local, iar achitarea taxei se 
face trimestrial până la 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 noiembrie, pentru 

gheretele existente la data de 31 decembrie, anul precedent. 

 Pentru gheretele amplasate în cursul anului, plata se face anticipat pentru trimestrul în curs, 
odată cu predarea terenului pe bază de proces-verbal, diferenţa urmând a se  achita trimestrial 
pentru perioada specificată în cerere. 

 Neplata taxei în perioada stabilită atrage după sine penalităţi de întârziere de 1% lună, neplata 
pe o perioadă mai mare de 90 zile duce la eliberarea terenului. 

 Achitarea taxei nu exonerează agentul economic de obţinerea autorizaţiei de construire şi a 
certificatului de urbanism de la compartimentul de specialitate. 

 

IV. 

Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat 
al oraşului Nădlac cu construcţii provizorii  

(PANOURI PUBLICITARE) . 

 

1,5 lei/mp/zi 

 

1,5 lei/mp/zi 

 Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local, iar achitarea taxei se 
face trimestrial până la 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 noiembrie, pentru 
panourile  existente la data de 31 decembrie, anul precedent. 

 Pentru panourile publicitare amplasate în cursul anului, plata se face anticipat pentru trimestrul 
în curs, odată cu predarea terenului pe bază de proces-verbal, diferenţa urmând a se  achita 

trimestrial pentru perioada specificată în cerere. 

 Neplata taxei în perioada stabilită atrage după sine majorări de întârziere de 1% lună, neplata 
pe o perioadă mai mare de 90 zile duce la eliberarea terenului. 

  Achitarea taxei nu exonerează agentul economic de obţinerea autorizaţiei de construire şi a 
certificatului de urbanism de la compartimentul de specialitate. 

 
V. 

1. Taxa ocupare domeniul public şi/sau 
privat al oraşului Nădlac cu TERASE 

SEZONIERE , amplasate în faţa unităţilor 
de alimentaţie publică. 

 
0,2 lei/mp/zi 

 
0,2 lei/mp/zi 

 

 

2. Taxa ocupare domeniul public şi/sau 
privat al oraşului Nădlac cu TERASE 

SEZONIERE, amplasate în faţa unităţilor 
de alimentaţie publică  după data de 

30.09. 

 

0,05 lei/mp/zi 

 

0,05 lei/mp/zi 
 
 

 Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local,  achitarea taxei se face 
anticipat odată cu aprobarea cererii,  pentru perioada specificată în cerere. 

  Intervalul de funcţionare a teraselor sezoniere este cuprins între 15.04.- 30.09.(169 zile) 
 Agenții economici care doresc să mențină amplasate terasele și după data de 30.09., se vor 

adresa Compartimentului Administrarea Patrimoniului Local, cu menționarea perioadei de 

ocupare a domeniului public. 

 

 
 

VI. 

Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului Nădlac cu UTILAJE AGRICOLE, 
tractoare, remorci agricole 
1. parcate în intravilan 
 

100  
lei/lună / utilaj 

100 lei/lună/utilaj 



 - 

  

 Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local,  achitarea taxei se face 
anticipat odată cu aprobarea cererii , pentru perioade mai mici de 1 lună. 

  pentru perioade mai lungi de 1 lună, plata se face lunar, până în data de 3 a lunii următoare. 

 

VII. 

Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat 
al oraşului Nădlac pentru amplasarea 

INSTALAȚIILOR – PARCURILOR DE 
DISTRACȚIE 

 

3 lei/mp/zi 

 

3 lei/mp/zi 

 Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local, cu minimum 5 zile 
înaintea desfășurării evenimentului, iar achitarea taxei se face anticipat odată cu aprobarea 

cererii, pentru perioada specificată în cerere. 

 

VIII. 

Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat 
al oraşului Nădlac pentru amplasare  

RASTEL PENTRU BUTELII ARAGAZ 

 

0,6 lei/mp/zi 

 

0,6 lei/mp/zi 

 Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local,  achitarea taxei se face 
anticipat odată cu aprobarea cererii, pentru perioada specificată în cerere. 

 
IX. 

Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului Nădlac aferent STAȚIILOR DE 
AUTOBUZ 

1. pentru transport curse internaţionale 100 lei/lună/staţie 100 lei/lună/staţie 

 Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local,  achitarea taxei se face 
lunar până în data de 3 a fiecărei luni. 

 

 
 
 

X. 

Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului Nădlac pentru organizarea de 
CAMPANII PUBLICITARE/COMERȚ  AMBULANT 

 
1. pe amplasamente 

fixe: 
 

 a. cu  vânzare 20 lei/mp/zi 20 lei/mp/zi 

b.fără vânzare 10 lei/mp/zi 10 lei/mp/zi 

     2. pe amplasamente mobile 70 lei/zi 70 lei/zi 

     3. comerţ ambulant (stradal) 30 lei/zi/persoană 30 lei/zi/persoană 

 Cererea se depune la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local, iar achitarea taxei se 
face anticipat odată cu aprobarea cererii, pentru perioada specificată  în cerere. 

 

 

 
 

XI. 

 
Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului Nădlac pentru depozitarea autorizată de  
MATERIALE,  astfel : 
 
1. materiale de construcţii (nisip, balast, 
cărămizi, material lemnos) 

0,5 lei/mp/zi 0,5 lei/mp/zi 

2. combustibili pentru încălzirea locuinţei 1 leu/mp/zi 1 leu/mp/zi 

  Persoanele fizice/ juridice care posedă autorizaţie de construire  valabilă au dreptul de a 
depozita materiale de construcţii pe domeniul public fără plata taxei, pe perioada de valabilitate 

a autorizației. 

 Pentru situaţiile care nu necesită autorizaţie de construire ( Legea 50/1991, privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii ), se depune o cerere pentru obţinerea Avizului privind 
depozitarea  pe domeniul public a materialelor de construcţii la Compartimentul Administrarea 
Patrimoniului Local. 



 - 

  

 Depăşirea perioadei menţionată în aviz atrage după sine achitarea taxei pentru ocuparea 
temporară a domeniului public, pentru suprafaţa specificată în aviz, din momentul expirării 

valabilităţii acestuia. 

 
 

XII. 

Taxa ocupare domeniul public şi/sau 
privat al oraşului Nădlac pentru vânzarea 

DE PRODUSE DE ORICE FEL din 
vehicule și/sau autovehicule ( in afara 

zilelor de piață)   

 
50 lei/vehicul/zi 

 
50 lei/vehicul/zi 

 Cererile se depun la Compartimentul Administrarea Patrimoniului Local, achitarea taxei 
se face anticipat odată cu aprobarea cererii. 

 
 

XIII. 

 
Taxa ocupare domeniul public şi / sau 

privat al oraşului Nădlac pentru 
amplasarea CĂSUȚE DE VACANȚĂ( 

zona râului Mureş) 
 
 

 
 

2 lei/mp/an 

 
 

2 lei/mp/an 

 

 
 

XIV. 

Taxa ocupare domeniul public şi/sau privat al oraşului Nădlac cu 
VEHICULE/AUTOVEHICULE expuse spre vânzare 

1. autoturisme 100 lei/lună/buc 100 lei/lună/buc 

2. remorci 50  lei/lună/lună 50 lei/lună/buc 

3. scutere / mopede 50 lei/lună/buc       50 lei/lună/buc 

 Cererea pentru ocuparea temporară a domeniului public se depune la Compartimentul 
Administrarea Patrimoniului Local, iar  taxa se achită anticipat, odată cu aprobarea cerrerii. 

 
XV. 

 

Taxa ocupare domeniul privat al oraşului Nădlac cu 
CONSTRUCȚII 

( persoane juridice) 

 
0,32 lei/mp/an 
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