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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor 
speciale pe anul 2024  

 
 
  Prin Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal au fost adoptate noile reglementări în materie 
fiscală, inclusiv la nivel local. Astfel, în Titlu IX din actul normativ mai sus menționat sunt prezentate 
impozitele și taxele locale așa cum acestea au fost stabilite de către legiuitor. 
 În algoritmul de calcul al impozitelor și taxelor locale, anumite valori au fost stabilite însăși 
prin Codul Fiscal, iar altele au fost determinate între anumite cote procentuale, lăsându-se la 
latitudinea Consiliilor Locale stabilirea valorilor între limitele prevăzute de lege. 
 Pentru anul 2024 la nivelul Comunei Jijila impozitele și taxele locale nu vor fi majorate față de 
nivelul stabilit pentru anul 2023. 
  În ceeea ce  privește segmentul facilităților fiscale, se propune ca pentru anul 2024 să fie 
acordate sub forma scutirii sau reducerii de la plată a impozitului pe clădiri, teren și mijloace de 
transport pentru următoarele situații: 
 
În cazul impozitului pe clădiri pentru: 
 

a) clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ - 
teritoriale, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice sau agrement, altele 
decât cele desfăşurate în relaţie cu persoane juridice de drept public; 

b) clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în 
folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru 
activitatea proprie a acestora; 

c) clădirile aflate în proprietatea fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite, conform legii, cu 
scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine 
acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural; 

d) clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase 
recunoscute oficial şi asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu 
excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice; (text original în vigoare până la 22 mai 
2017)  

e) clădirile funerare din cimitire şi crematorii; 
f) clădirile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, 

autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia încăperilor care sunt folosite 
pentru activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, 
servirea meselor pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile 



utilizate de către creşe, astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

g) clădirile unei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi clădirile federaţiilor 
sportive naţionale, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; (text 
original în vigoare până la 20 noiembrie 2015) ]| 

h) clădirile unei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei 
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi clădirile 
federaţiilor sportive naţionale, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi 
economice; 

i) clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice; 
j) clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, 

oceanografice, de îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la apărarea împotriva inundaţiilor, 
precum şi clădirile din porturi şi cele afectate canalelor navigabile şi staţiilor de pompare 
aferente canalelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 

k) clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje şi 
tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcţii, cu excepţia încăperilor care 
sunt folosite pentru alte activităţi economice; 

l) clădirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului; 
m) clădirile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în 

calitate de fondator unic, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 
n) clădirile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea 

legislaţiei în materia ajutorului de stat; 
o) clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri 

şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu excepţia încăperilor care sunt 
folosite pentru alte activităţi economice; 

p) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c) - e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 
pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea 
unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
111/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

q) clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome 
"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu excepţia încăperilor care sunt folosite 
pentru activităţi economice; 

r) clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi 
a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război; 

s) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la 
art. 1 şi 5 din Decretul - lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

t) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap 
grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a 
reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane 
cu handicap grav sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate; 

u) clădirile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din 
România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în 
administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia 
încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 

v) clădirile destinate serviciului de apostilă şi supra legalizare, cele destinate depozitării şi 
administrării arhivei, precum şi clădirile afectate funcţionării Centrului Naţional de 
Administrare a Registrelor Naţionale Notariale; 

w) clădirile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie. 



x) clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, indiferent de titularul 
dreptului de proprietate sau de administrare, care au faţada stradală şi/sau principală renovată 
sau reabilitată conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor 
istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia încăperilor care sunt 
folosite pentru activităţi economice; 

 
În cazul impozitului pe teren pentru: 
 

a) terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ - 
teritoriale, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice sau agrement 

b)  terenurile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori 
în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru 
activitatea proprie a acestora; 

c)  terenurile fundaţiilor înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a 
întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu 
caracter umanitar, social şi cultural; 

d)  terenurile aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor religioase, precum şi 
componentelor locale ale acestora, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi 
economice; 

e)  terenurile aparţinând cimitirelor şi crematoriilor; 
f)  terenurile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, 

autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite 
pentru activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, 
servirea meselor pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile 
utilizate de către creşe, astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

g)  terenurile unităţilor sanitare publice, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi 
economice; 

h) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaţie, terenurile aferente 
infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele şi staţiile de pompare aferente 
acestora, precum şi terenurile aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, pe baza avizului 
privind categoria de folosinţă a terenului, emis de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară; 

i)  terenurile folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor, 
hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone 
de protecţie definite în lege, precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, 
încadrate astfel printr-o hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea 
suprafeţei solului; 

j) terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât 
durează ameliorarea acestora; 

k) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau 
silvicultură; 

l) terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naţionale, drumuri principale 
administrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., 
zonele de siguranţă a acestora, precum şi terenurile ocupate de piste şi terenurile din jurul 
pistelor reprezentând zone de siguranţă; 

m) terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum şi cele ale 
metroului; 

n) terenurile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate 
de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat; 

o) terenurile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea 
legislaţiei în materia ajutorului de stat; 

p) terenurile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în 
calitate de fondator unic, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 



q) terenurile instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei 
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia 
terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice;  

r) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război 
şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război; 

s) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 
prevăzute la art. 1 şi 5 din Decretul - lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 
105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

t) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu 
handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a 
reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane 
cu handicap grav sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate;  

u)    terenul aferent clădirii de domiciliu aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 
prevăzute la art. 2 lit. c) - f) şi j) din Legea nr. 168/2020; 

v) terenurile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi 
administrării arhivei, precum şi terenurile afectate funcţionării Centrului Naţional de 
Administrare a Registrelor Naţionale Notariale; 

w) suprafeţele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru care nu se 
reglementează procesul de producţie lemnoasă, cele certificate, precum şi cele cu arborete cu 
vârsta de până la 20 de ani; 

x) terenurile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie; 
y) terenurile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din 

România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în 
administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia 
terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice. 

z) suprafeţele construite ale terenurilor aferente clădirilor clasate ca monumente istorice, de 
arhitectură sau arheologice, prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x), indiferent de titularul dreptului 
de proprietate sau de administrare, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi 
economice. 

 
În cazul impozitului pentru mijloacele de transport: 
 
a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de 

război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur mijloc de transport, 
la alegerea contribuabilului; 

b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau 
accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, pe 
perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat 
şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea 
contribuabilului; 

c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 şi 5 
din Decretul - lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a 
persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 
un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;  

d) Abrogată 
e) navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu 

domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei; 
f) mijloacele de transport ale instituţiilor publice; 
g) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport 

public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei 
localităţi, dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public; 



h) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare; 
i) mijloacele de transport specializate pentru transportul stupilor în pastoral, astfel cum sunt 

omologate în acest sens de Registrul Auto Român, folosite exclusiv pentru transportul stupilor în 
pastoral; 

j) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenţii în situaţii de urgenţă; 
k) mijloacele de transport ale instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea 

Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi 
Sportului;  

l) mijloacele de transport ale fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite conform legii, cu scopul 
de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu 
caracter umanitar, social şi cultural; 

m) mijloacele de transport ale organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii 
sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, 
activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, 
persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii; 

n) autovehiculele acţionate electric; 
o) autovehiculele second - hand înregistrate ca stoc de marfă şi care nu sunt utilizate în folosul propriu 

al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing; 
mijloacele de transport deţinute de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. 
 
              Referitor la incidența în cauză a art. 491 alin. 1, respectiv indexarea sumelor aferente oricărui 
impozit sau taxă stabilită pe baza unei anumite sume în lei, în funcție de rata inflației pentru anul fiscal 
anterior, este de precizat faptul că, întrucât rata inflației pentru anul 2022 are o valoare pozitivă, 
respectiv 13,8% conform comunicatului Institutului Național de Statistică, în cazul oricărui impozit 
sau taxă locală care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită în baza unei anumite sume 
în lei, sumele respective vor fi indexate cu un procent de 13,8 %. 
             Pe cale de consecință în parametri fiscali actuali, se propune indexarea taxelor și impozitelor 
locale la nivelul anului 2024 cu indicele de inflație aferent anului 2022, respectiv 13,8%, în condițiile 
art. 491 din Legea nr.227/2015privind Codul fiscal. 
           În baza art.491 alin (1) indice 1 sumele prevăzute în tabelul din sfera articolului 470 alin (5) și 
alin (6) impozitul mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare cu 12 
tone și pentru mijloacele de transport în cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat 
sau tren rutier de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, 
indexarea va avea în vedere rata de schimb a monedei euro în vigoare a primei zi lucrătoare a lunii 
octombrie a fiecărui an. 
 
 Detaliem în cele ce urmează propunerile privind cazurile în care deliberativul local poate stabili 
obligații fiscale în condițiile Codului Fiscal. 
 

1. Cota impozitului pentru clădirile rezidențiale și clădirile anexă prevăzută la art. 457 din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, aflate în proprietatea persoanelor fizice se propune 
la valoarea de 0,9%   

2. Cota impozitului pentru clădirile nerezidențiale prevăzută la art. 458 alin (1) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul Fiscal, aflate în proprietatea persoanelor fizice se propune la 
valoarea de 0,2% 

3. Cota impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale prevăzută la art. 460 alin (1) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul Fiscal, deținute de persoanele juridice se propune la valoarea de 
0,2% 

4. Cota impozitului/taxei pe clădirile nerezidențiale prevăzută la art. 460 alin (2) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul Fiscal, deținute de persoanele juridice se propune la valoarea de 
1,3% 
 
 



          Nivelul impozitului pe teren prevăzut la art. 465 alin (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal, în cazul unui teren intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință, terenuri cu 
construcții, se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului exprimată în ha corespunzătoare, prevăzute 
în tabelul următor: 

 
 
           În cazul unui teren amplasat în extravilan prevăzut la art.465 alin (7) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal, impozitul/tax ape teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței erenului exprimată 
în a cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: 

 

A.IMPOZITUL/ TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU 
CONSTRUCŢII aflat în proprietatea persoanelor fizice sau juridice 

Art. 465 alin.(2) 

Zona în 
cadrul 

localităţii 

Nivelurile aplicabile conform Codului fiscal 
Nivelurile aplicabile în anul 2024 indexate 

cu rata inflației 13,8 % 

Nivelul impozitului /taxei, pe ranguri 
Localități – lei/ha- 

Nivelul impozitului/taxei, pe ranguri de 
Localități  - lei/ha - 

0 I II III IV V 0 I II III IV V 
A 8282- 

20706 
6878- 
17194 

6042- 
15106 

5236- 
13090 

711- 
1788 

569- 
1422 

11940 99143 8710 7548 1199 959 

B 6878- 
17194 

5199- 
12998 

4215- 
10538 

3558- 
8894 

569- 
1422 

427- 
1068 

99145 7495 6077 5129 959 721 

C 5199- 
12988 

3558- 
8894 

2668- 
6670 

1690- 
4226 

427- 
1068 

584- 
710 

7498 5129 3846 2436 721 481 

D 3558- 
8894 

1690-
4226 

1410- 
3526 

984- 
2439 

278- 
696 

142- 
356 

5129 2436 2034 1418 470 239 

C.Impozit/taxă pe terenurile  amplasate în extravilan aflate în proprietatea persoanelor fizice sau 
juridice 
Art. 465  alin(7) 

Nr. 
crt 

Categoria de folosință 

Niveluri stabilite în 
Codul fiscal 

Niveluri aplicabile în 
anul fiscal 2024 
indexate cu rata 
inflației 13,8% 

Impozit/ha Impozit/ha 

1 Teren cu construcţii 22-31 41 
2 Arabil 45-50 65 
3 Păşune 20-28 38 
4 Fâneaţă 20-28 38 

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

48-55 75 

5.1 Vie până la intrarea pe rod X x 

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

48-56 75 

6,1  Livadă până la intrarea pe rod X x 

7 
Pădure sau alt teren cu vegetaţie 
forestieră, cu excepţia celei prevăzute la 
nr. crt. 7.1 

8-16 22 

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

X x 

8 
Teren cu apă altul decât cel cu amenajări 
piscicole 

1-6 7 

8.1 Terenuri cu amenajări piscicole 26-34 46 



  
           În cazul vehiculelor înregistrate prevăzute la art. 470, alin(2), punctul II din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, se propune suma de 9 lei/200cm3 pentru motociclete de până la 1600 cm3, suma 
de 13 lei/200 pentru motociclete de peste 1600 cm3, suma de 25 de lei/200 cm3 pentru autoturisme 
între 1601 și 2000 cm3, suma de 86 de lei/200 cm3 pentru autoturisme între 2001 și 2600 cm3, suma 
de 192 lei/200cm3 pentru autoturisme între 2600 și 3000 cm3,  
suma de 386 lei/200cm3 pentru autoturisme de peste 3001 cm3, suma de 32 lei/200cm3 pentru 
autobuze, autocare, microbuze, suma de 40 lei/200 cm3pentru alte vehicule cu tracțiune mecanică cu 
masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv, suma de 25 lei/200 cm3 pentru tractoare 
înmatriculate, suma de 5 lei/200 cm 3 pentru vehicule înregistrate  cu capacitate cilindrică de până la 
4800 cmc. 
 Pentru mijloacele de transport hibride, impozitul datorat se propune să fie redus cu 50%. 
             În cazul mijloacelor de transport pe apă, respective nave de sprot și agreement prevăzute la art. 
470 alin (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, impozitul se propune astfel: 
    

Mijlocul de transport pe apă  
Impozit 
- lei/an - 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 28 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 75 

3. Bărci cu motor 280 

4. Nave de sport şi agrement 595 

 
 
          Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism prev[zut[ la art. 474 alin(1) din Legea 
nr.227/2015, în mediul rural este egală cu suma  corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: 
 

           Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenjarea 
teritoriului, de către primari sau de către structurile de specialitate din cadrul consiliului județean 
prevăzută de art. 474 alin (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se stabilește în sumă de 17 
lei. 
             Taxa pentru autorizarea de foraje sau excavări prevăzută la art. 474 alin(1) din Legea n. 
227/2015 privind Codul fiscal, se calculează prin înmulțirea de nr. m2 de teren ce vor fi efectiv afectați 
la suprafața solului de foraje și excavări cu o valoare de 9 lei. 
            Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabinet, spații de expunere, 
corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și ăn apațiile publice prevăzute la art. 474 

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

CAPITOLUL IV                                                                       
TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR 
 

 Nivelurile existente în anul 
2023 

Nivelurile pentru anul  
2024 

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

-lei- - lei- 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism   

a) până la 150 mp, inclusiv 4 5 
b) între 151 şi 250 mp, inclusiv 5 6 
c) între 251 şi 500 mp, inclusiv 6 7 
d) între 501 şi 750 mp, inclusiv 6 7 
e) între 751 şi 1000 mp, inclusiv 8 9 
f) peste 1000 mp 7+0,01 lei/mp pentru fiecare 

mp care depăşeşte 1000 mp 
7+0,01 lei/mp pentru fiecare 
mp care depăşeşte 1000 mp 



alin(14) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, este de 9 lei pentru fiecare m3 de suprafață 
ocupată de construcție. 
               Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri, branșamente la reșelele 
publice de apă, canalizare, gaze termice, energie electric, telefonie și televiziune prin cablu prevăzute 
de art. 474 alin (14) din Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal, este de 15 lei. 
           Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă prevăzute de art. 474 
alin (16) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, este de 14 lei. 
              Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare prevăzute de art. 475 alin(1) din 
Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal se stabilește la suma de 22 lei. 
     Taxa pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de 
comercializare a produselor din sectorul agricol prevăzută de art. 475 alin (2) din Legea nr 227/2015 
privind Codul Fiscal, se stabilește în cuantum de 57 lei.  
       Cota taxei pentru servicii de reclamă și publicitate prevăzută de art. 478 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal, se determină prin îmulțirea nr de m2 sau a fracțiunii de m2 a suprafeței afișajului 
pentru reclamă și publicitate cu suma de 35 lei, în cazul unui afișaj situate în locul în care persoana 
derulează o activitate economic și cu suma de 25 lei în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărui 
alte structure de afișaj pentru reclamă și publicitate. 
              În cazul impozitului pe spectacole prevăzut la art. 480 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal, se stabilește cota de impozit după cum urmează: 

a) Cota de 1% în situația prevăzută la art. 481 alin2 lit a, respective în cazul unui spectacol de 
teatru ( o piesă de teatru, balet, operă, concert filarmonic) 

b) Cota de 2% în situația prevăzută la art. 481 alin 2 lit b din Legea nr 227/2015 privind Codul 
Fiscal, respective în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la litera a. 
 
 

           Nivelurile altor taxe speciale prevăzute de art 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 
se stabilesc pentru anul fiscal 2024  la valorile cuprinse în tabelul de mai jos: 
 
 
 
 

Taxe speciale (Art. 484) Nivelurile existente în anul 2023 
Nivelurile propuse pentru anul 

2024 

Taxa specială de salubrizare 
persoane fizice 

7,20 lei/lună/persoană 7,20 lei lună/persoană 

 
  Nivelurile altor taxe locale prevăzute de art 48 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se 
stabilesc pentru anul fiscal 2024  la valorile: 

- Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă prevăzută de art. 486 alin 
(4) din Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal, se propune la 500 de lei 

- Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea 
planuri deținute de consiliile locale prevăzută de art. 486 alin(5) din Legea nr 227/2015 privind 
Codul Fiscal, se propune în sumă de 32 lei 
 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, la data de                         prezentul proiect privind stabilirea impozitelor și 
taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2023 a fost pus în dezbatere publică. 

6. INCHIRIERE  UTILAJE:   
- buldoexcavator 150 lei/ ora 170 lei/ ora 
- vidanja 150lei/ ora 170 lei/ ora 
- tractor și remorca 150 lei/ ora 170 lei/ ora 



  Facem precizarea că nu au fost primite propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare 
privind acest proiect din partea cetățenilor și a societății civile. 
  Față de cele prezentate mai sus și în conformitate cu prevederile art. 129 alin (1), alin (2) lit b, 
alin (4) lit c, alin (14) și art. 139 alin (3) lit c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
supunem spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al Comunei Jijila, Proiectul de hotărâre privind 
indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor special pentru anul 2024 în forma 
prezentată. 

 
Întocmit,  

Bejenaru Valerica 
 
 

 
 


