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              AVIZAT DE LEGALITATE, 

  SECRETARUL GENERAL  

                                                                   AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

               jr. Chiru-Cătălin Cristea 
 
 
 

    PROIECT DE HOTĂRÂRE 

   privind aprobarea indexării anuale cu rata inflației a impozitelor și taxelor 

locale pentru anul 2023, precum si stabilirea unor impozite 

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ____, astăzi, 

_______, având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 26195/05.08.2022, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;   

▪ Raportul de specialitate nr. 26196/05.08.2022 al Direcţiei Economice - 

Serviciul Stabilire, Constatare, Încasare Impozite şi Taxe Locale, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Raportul de specialitate nr. 26197/05.08.2022 al Direcției de Administrare 

a Patrimoniului Public și Privat, întocmit în conformitate cu prevederile art. 

136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, 

cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Raportul de specialitate nr. 26198/05.08.2022 al Direcției Grădina 

Zoologică, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din 

Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și 

completările ulterioare; 

▪ Raportul de specialitate nr. 26199/05.08.2022 al Direcției de Salubritate, 

întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul 

administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările 

ulterioare; 

▪ Raportul de specialitate nr. 26200/05.08.2022 al Direcției Complex Turistic 

de Natație, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din 

Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și 

completările ulterioare; 
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▪ Raportul de specialitate nr. 26201/05.08.2022 al Teatrului Municipal Tony 

Bulandra Târgoviște, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) 

lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) , art. 472 alin. (2), art. 474 

alin. (10) și alin. (15), art. 475 alin. (3), art. 484, 486, 489, 491 din Legea nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile O.G. nr. 16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal; 

▪ Prevederile HCL nr. 283/09.11.2015 referitoare la aprobarea taxelor şi  

impozitelor locale în municipiul Târgovişte pentru anul 2016, cu modificările 

și completările ulterioare; 

▪ Comunicatul de presă nr. 17/14.01.2022 al Institutului Naţional de Statistică 

care stabilește rata inflației la nivelul anului 2021 de 5,1%; 

▪ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgovişte; 

▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c) din Codul Administrativ 

adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;   

      În temeiul art. 139 alin. (3) lit. c) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) 

și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 

57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 Pentru anul 2023 valorile impozabile, nivelurile impozitelor, taxelor 

locale, taxelor speciale și ale amenzilor, aşa cum sunt prevăzute în H.C.L. nr. 

333/24.11.2021, se indexează cu rata inflaţiei de 5,1%. 

Art. 2 Noile cote, valori impozabile, niveluri ale impozitelor şi taxelor locale, 

taxe speciale şi amenzi, aşa cum rezultă din aplicarea indexării, sunt prevăzute 

în anexele care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Începând cu data de 01.01.2023 se aprobă scutirea de la plata 

impozitului datorat pentru un singur mijloc de transport aflat în proprietatea 
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sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) și art. 4 alin. (1) din 

Legea nr. 341/2004. 

Art. 4 Începând cu data de 01.01.2023 se aprobă cota de 0,1% în cazul 

clădirilor rezidențiale proprietatea persoanelor fizice, 0,5 % în cazul clădirilor 

nerezidențiale proprietatea persoanelor fizice, 0,3% în cazul clădirilor 

rezidențiale proprietatea persoanelor juridice și 1,8 % în cazul clădirilor 

nerezidențiale proprietatea persoanelor juridice. 

Art. 5 Pentru plata cu anticipație, până la data de 31.03.2023, a 

impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe 

mijloacele de transport, a taxei de habitat, datorate pentru întregul an de către 

contribuabili, se acordă o bonificație de 10%.   

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se obligă Primarul 

Municipiului Târgoviște, Aparatul de Specialitate al Primarului, direcţiile 

subordonate Consiliului Local Municipal Târgovişte şi pentru comunicare, 

Secretarul General al Municipiului Târgovişte.  

 
    

                                                INIȚIATOR, 

 PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

     Red. D.I. 

Compartimentul de resort căruia i-a fost 

transmis prezentul proiect 

 Termen limită depunere  

raport de specialitate 

  
 

Direcția Economică X  

Birou Contencios-Juridic X  

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1 X  

Comisia nr. 2 
 

 

Comisia nr. 3   

Comisia nr. 4   

Comisia nr. 5   
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T A B L O U L 
cuprinzând cotele, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se 

stabilesc, actualizate sau ajustate, după caz,  
de către Consiliul Local al Municipiului Târgoviște,  

în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  

pentru anul 2023 
    

 

 

I. IMPOZITUL SI TAXA PE CLĂDIRI (art. 455 – art. 462)  
 

I.1. cota impozitului/taxei pentru clădirile rezidențiale se stabilește la 0,1 % care 

reprezintă valoarea minima stabilită prin Codul Fiscal (art. 457 alin. (1)) 

I.2. cota impozitului/taxei pentru clădirile nerezidențiale se stabilește la 0,5 % care 

reprezintă valoarea minima stabilită prin Codul Fiscal (art. 458 alin. (1)) 

I.3. cota adițională în cazul impozitului/taxei pentru clădirile rezidențiale deținute de 

persoanele juridice se stabilește la 200% (art. 489 alin. (1)) 

I.4. cota adițională în cazul impozitului/taxei pentru clădirile nerezidențiale deținute de 

persoanele juridice se stabilește la 260% (art. 489 alin. (1)) 

 

 În anexele 1, 2, 3, 4 la prezentul tablou sunt prezentate valorile impozitelor pe 

clădiri în anul 2023 comparativ cu cele din anul 2022 din care se desprind 

următoarele: 

 

a. Cotele stabilite pentru anul 2023 reprezintă valoarea minimă stabilită de 

Codul Fiscal (anexele 1 si 2) 

b. Pentru acoperirea indicelui de inflație de 5,1 % în cazul contribuabililor 

persoane juridice se impune adoptarea cotelor adiționale prevăzute la pct. 

I.3. și I.4. (anexele 3 și 4) 
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II. IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN (art. 463 – art. 467) 
 

II.1. Terenuri situate in intravilan categoria de folosință - terenuri cu constructii (art. 465 alin. (2)) 

                                                                                                                           

 

 

    

 

 

 

 

 

II.2. Terenuri situate în intravilan – orice altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu 

construcții (art. 465 alin. (4))  

Nota: valorile din tabel se înmulțesc cu coeficientul de corecție 4 – corespunzător rangului localității 

 

II.3. Terenuri situate în extravilan (art. 465 alin. (7)) 

Nr. 

crt. 

 

Categoria de folosință 

Impozit 

(lei/ha) 

1 Teren cu construcţii 36 

2 Teren arabil 59 

3 Păşune 33 

4 Fâneaţă 33 

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 65 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 66 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 

7 
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui 

prevăzut la nr. crt. 7.1 
18 

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

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 7 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 40 

9 Drumuri şi căi ferate 0 

10 Teren neproductiv 0 

 

Nota: valorile din tabel se inmultesc cu coeficientii de corectie corespunzatori rangului localității prevăzuți 

la art. 465 alin. (72) respectiv:  2,4 pentru zona A; 2,3 pentru zona B; 2,2 pentru zona C si 2,1 pentru zona D 

 Impozit 

(lei / ha) 

Zona A 9.300 

Zona B 6.500 

Zona C 4.200 

Zona D 2.300 

Nr 

crt 

                                    

                           zona                                                                                                                              

Categoria  

de  folosinţă 

 Impozit   

(lei / ha) 

  

Zona A Zona B Zona C Zona D 

1 Teren arabil 34 25 23 18 

2 Păşune 25 23 18 16 

3 Fâneaţă 25 23 18 16 

4 Vie 55 42 34 23 

5 Livadă 63 55 42 34 

6 Pădure sau alt teren cu vegetaţie 

forestieră 

34 25 23 18 

7 Teren cu ape 18 16 10 0 

8 Drumuri şi căi ferate 0 0 0 0 

9 Teren neproductiv 0 0 0 0 
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III. IMPOZITUL  PE MIJLOACELE DE TRANSPORT  (art. 468 – art. 472) 
 

III.1.   Mijloace de transport cu tractiune mecanica (art. 470 alin. (2)                             

Mijloc de transport Impozit 

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

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

1.600 cm3, inclusiv 

10 

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

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

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv 101 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv 202 

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 407 

7. Autobuze, autocare, microbuze 34 

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

inclusiv 

42 

9. Tractoare înmatriculate 25 

I. Vehicule înregistrate  

1. Vehicule cu capacitate cilindrică (lei / 200 cm3)  

            1.1. Vehicule cu capacitatea cilindrică < 4.800 cm3 4 

            1.2. Vehicule cu capacitatea cilindrică > 4.800 cm3 6 

2. Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata (lei/an) 118 

 

În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 90% (art. 470 alin. (3)) 

 

III.2. Remorci, semiremorci sau rulote ( art. 470 alin. (7)) 

              lei/an 

Masa totala maxima autorizata Impozit 

a. pana la 1 tona, inclusiv 12 

b. pana la 1 tona,dar nu mai mult de 3 tone 47 

c. peste 3 tone,dar nu mai mult de 5 tone 70 

d. peste 5 tone 90 

 

III.3. Mijloace de transport pe apa ( art. 470 alin. (8)) 

        lei / an 

Denumire Impozit 

1. Luntre, barci fara motor, folosite pentru pescuit si uz personal                            25 

2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri     67 

3. Barci cu motor                                 250 

4. Nave de sport si agrement                 1250 

5. Scutere de apa                                 250 

6. Remorchere și împingătoare X 

a) pana la 500 CP, inclusiv                        663 

b) peste 500 CP si pana la 2.000 CP, inclusiv     1080 

c) peste 2.000 CP si pana la 4.000 CP, inclusiv   1660 

d) peste 4.000 CP 2655 

7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fractiune din acesta                              216 

8.Ceamuri, șlepuri și barje fluviale: X 

a) cu capacitatea de incarcare pana la 1.500 tone, inclusiv                                    216 

b) cu capacitatea de incarcare de peste 1.500 tone si pana la  

    3.000 tone, inclusiv 

333 

c) cu capacitatea de incarcare de peste 3.000 tone 582 
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IV. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI A 
 AUTORIZATIILOR (art 473 – art. 476) 

 
 
 
 
 
 

V. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE  
        (art. 477 – art. 479)       

 

Taxa pentru servicii de reclama si publicitate (art. 477) 
Cota 

2% 

 
 
 

Art.474 alin.(1) 
 

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în 
mediu urban 

Taxa 
 (lei) 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism  

a) Până la 150 m², inclusiv 6 

b) Între 151 şi 250 m², inclusiv 8 

c) Între 251 şi 500 m², inclusiv 10 

d) Între 501 şi 750 m², inclusiv 13 

e) Între 751 şi 1.000 m², inclusiv 15 

f) Peste 1.000 m² 
17 + 0,01 lei/m² pentru 

fiecare m2 care 
depăşeşte 1.000 m² 

Art. 474 alin.(4) 

Taxa      pentru    avizarea    certificatului   de 
urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea 
teritoriului, de către primari sau de structurile de 
specialitate din cadrul consiliului judeţean 

18 

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

 
8 lei pt. fiecare mp. 

afectat 

Art.474 alin.(14) 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire 
pentru chioşcuri, tonete, cabine, 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 pt. fiecare mp. 
ocupat de constructie 

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 

13 lei pentru fiecare 
racord 

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

10 

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

23 

Art.475 alin.(2) Taxa pentru eliberarea atestatului de    producător 17 

Art.475 alin.(2) 
Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a 
produselor din sectorul agricol 

29 

Art.475 alin.(3) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei 
privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică 

Cf. anexa D.A.P.P.P. 

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate (art. 478) 

Valoare 
 (lei/ m2 sau 
fractiune de  

m2) 

a) In cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate 
economica 

34 

b) In cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si 
publicitate 

24 
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VI. IMPOZITUL PE SPECTACOLE (art. 480 -  art. 483) 
 

art. 481 alin. (2) 
Cota 

(la suma incasata din 
vanzarea biletelor) 

1. Spectacol de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic, 
alte manifestari muzicale, filme la cinematograf, circ, competitii 
sportive interne sau internationale  

1,8% 

2. Orice alta manifestare artistica alta decat cele enumerate la 
pct. 1 

5% 

 

VII. TAXE SPECIALE (art. 484) 
 

 Taxa 

1. Taxa de urgență eliberare certificat de atestare fiscală în 
cazul persoanelor juridice. 

25 lei 

2. Taxa închiriere ”Sala de Consiliu” 
 

112 lei/ora  
sau  

335 lei/zi 

3. Taxa Închiriere ”Sala Florentină” 281 lei 

 
VIII. ALTE TAXE LOCALE (art. 486) 

 
 Taxa 

1. Taxe pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si 
utilajelor destinate obtinerii de venituri care folosesc infrastructura 
publica locala 

Cf. anexa D.A.P.P.P 

2. Taxe pentru activitati cu impact asupra mediului Cf. anexa D.A.P.P.P 

3. Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale 
administrativa 

672 lei 

4. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri 
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile 
locale 

34 lei/m2 sau 
fractiune 

5. Taxa pentru reabilitare termică a blocurilor de locuinţe şi 
locuinţelor unifamiliale, pentru care s-au alocat sume aferente cotei 
de contribuţie a proprietarilor 

Cf.  
HCL 180/30.05.2017 

și  
HCL 366/27.09.2017 

 
 

IX. SANCȚIUNI (art. 493) 
 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 
Art. 493 
(3) Contravenția prevăzută la alin. (2)  

- lei- 

 lit. a) se sancționează cu amendă 83 – 331 

 lit. b) se sancționează cu amendă 331 – 825 

(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 
evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la 
spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă. 

385 – 1.873 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se 
majorează cu 300%. ➢ ➢ ➢ 
➢ Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă 332 – 1.324 

➢ Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancționează cu amendă 1.324 – 3.300 

➢ Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 
evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la 
spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă 

1.540 – 7.492 
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XI.   MAJORĂRI, REDUCERI, SCUTIRI și ANULĂRI DE CREANȚE  

ACORDATE DE CONSILIULUI LOCAL  
 

(1) Se majorează impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile 
neîngrijite, situate în intravilan. 
(2) Majorarea este aprobată de Consiliul Local prin act administrativ individual la propunerea primarului, 
care are la bază referatul Arhitectului Şef. 
(3) Criteriile pentru încadrarea în categoria terenuri şi clădiri neîngrijite situate în intravilan sunt 
prevăzute în Anexa 9 la HCL 283/09.11.2015 

Clădiri -  Anexa 2 la HCL 283/09.11.2015 cuprinzând   clădirile pentru care  Consiliul Local al 
Municipiului Târgoviște acordă scutirea impozitului/taxei pe clădiri în anul 2016 în limitele și în condițiile 
art. 456 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, rămâne în continuare în vigoare 

Terenuri - Anexa 3 la HCL 283/09.11.2015 cuprinzând terenurile pentru care  Consiliul Local al 
Municipiului Târgoviște acordă scutirea impozitului/taxei pe clădiri în anul 2016 în limitele și în condițiile 
art. 464 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, rămâne în continuare în vigoare 
Certificate, Avize, Autorizații - Anexa 4 la HCL 283/09.11.2015 cuprinzând taxele pentru eliberarea 
certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor pentru care  Consiliul Local al Municipiului Târgoviște acordă 
scutirea în anul 2016 în limitele și în condițiile art. 476 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal rămâne în continuare în vigoare 

HCL nr. 31/05.02.2016 privind aprobarea Procedurilor  de acordare a scutirilor aprobate conform HCL nr. 
283/2015 rămâne în continuare în vigoare 

Pentru plata cu anticipație a impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren sau a impozitului pe 
mijloacele de transport, datorate pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a 
anului respectiv, se acordă o bonificație de 10% 

Creanțele fiscale restante, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului mai mici de 40 lei, se anulează 
conform art. 266 alin.(5) din Legea nr. 207/2015 

 
 
         Director executiv, 
Ec. Silviana-Ecaterina MARIN         
 
               

                         Sef Serviciu,  
             Ing. Iulian CRINTESCU 



 
 

   
 
DIRECTIA DE ADMINISTRARE A                    Anexa 5a_____/______ 
DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 
 

 
PROIECT TAXE LOCALE  

 pentru anul 2023 
TAXA UTILIZARE  TEMPORARA TEREN DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT 
Indexare cu IPC in cuatum 5,1% conf. Art.491 din Legea nr. 227/2015 

 
 
Art.486 din Legea 227/2015 Codul Fiscal 

Nr.
Crt 

 TAXA VALOARE 
2022 

VALOARE 
2023 

1 Taxa utilizare  temporara teren ocupat de constructii provizorii autorizate in 
conditiile legii, in care se desfasoara activitatea de vanzare ziare, reviste, carti : 
Zona I 
Zona II 
Zona III 

 
 

7 lei/mp/luna 
 6 lei/mp/luna 
5 lei/mp/luna 

 
 

7 lei/mp/luna 
 6 lei/mp/luna 
5 lei/mp/luna 

2 Taxa utilizare temporara teren ocupat de tonete,  lazi frigorifice de inghetata si 
bauturi racoritoare, etc : 
Zona I 
Zona II 
Zona III 

 
 

46 lei/mp/luna 
 37 lei/mp/luna 
 31 lei/mp/luna 

 
 

48 lei/mp/luna 
39 lei/mp/luna 

 33 lei/mp/luna 

3 Taxa distribuire fluturasi in vederea efectuarii de actiuni publicitare 
Nota: Se scutesc institutiile culturale 

23 lei /zi/agent 24 lei /zi/agent 

4 Taxa utilizare  temporara teren ocupat de mijloace publicitare mobile, trepiede 
pliante, sandwich, etc. 

16 lei /luna 17 lei /luna 

5 Taxa  utilizare temporara teren pentru prisme publicitare, proiecte publicitare 
speciale 
Nota: Se scutesc institutiile culturale 

349 lei/luna 367 lei/luna 

6 Taxa de afisaj pe panourile speciale destinate afiselor publicitare 
Nota: Se scutesc institutiile culturale 

10 lei/mp/luna 11 lei/mp/luna 

7 Taxa utilizare temporara teren pentru comert intampinare in fata magazinelor, 
exclusiv pompe funebre 

87 lei/mp/luna  91 lei/mp/luna 

8 Taxa utilizare  temporara teren ocupat de terase sezoniere care desfasoara 
activitate de alimentatie publica: 

• in perioada  1 mai – 31 octombrie: 
- zona I 
- zona II 
- zona III 

• in perioada 1 noiembrie – 30 aprilie 

 
 
 

     46 lei/mp/luna 
37 lei/mp/luna 
30 lei/mp/luna 

8 lei/mp/luna 

 
 
 

       48 lei/mp/luna 
39 lei/mp/luna 
32 lei/mp/luna 

8 lei/mp/luna 

9 Taxa utilizare temporara  teren pentru desfasurarea activitatii de comert in 
perioada 10 februarie-10 martie, Zilele orasului, Targul de  Craciun si anul nou in 
perioada  6 Decembrie -06 Ianuarie 

 
8 lei/mp/zi 

 
8 lei/mp/zi 

10 Taxa utilizare temporara teren pentru prezentare produse cosmetice 9 lei /mp/zi 9 lei /mp/zi 

11 Taxa utilizare temporara teren pentru amplasare jocuri-agrement  2 lei/mp/zi 2 lei/mp/zi 

12 Taxa utilizare temporara teren pentru prezentari auto 1 leu/mp/zi 1 leu/mp/zi 

13 Taxa utilizare temporara teren pentru organizare targuri si festivaluri in alte situatii 
decat cele prevazute la pct.9 

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

14 Taxa utilizare temporara teren pentru comercializare pepeni si varza 3 lei/mp/zi 3 lei/mp/zi 

15 Taxa utilizare temporara teren pentru comert ambulant pe domeniul public   
(legume, fructe, inghetata, etc.) 

 
36 lei/mp/luna 

 
38 lei/mp/luna 

16 Taxa incarcare/descarcare marfa in fata magazinelor autofurgonete sub 3.5 tone  34 lei/luna/auto  36 lei/luna/auto 

117
17 

Taxa utilizare temporara teren: 
-pentru depozitare marfa, materiale de constructii, schele- cu exceptia trotuarelor 
unde este pusa in pericol circulatia pietonala si rutiera 
- pentru depozitare marfa in fata magazinelor-zona Pavcom 

 
 

 7 lei/mp/zi 
28 lei/mp/luna 

 
 

 8 lei/mp/zi 
29 lei/mp/luna 

18 Taxa pentru utilizare sali de sport in afara procesului de invatamant : 
     - pentru persoane fizice-sport de agrement 
 
 
     - pentru persoane juridice-organizatii non profit care desfasoara activitati in 
interesul procesului de invatamant 
 
    - pentru inchirierea salilor de spectacole 

 
68 lei/ora plus 

utilitati 
 

23 lei/ ora plus 
utilitati 

 
68 lei/ora plus 

utilitati 

 
71 lei/ora plus 

utilitati 
 

24 lei/ ora plus 
utilitati 

 
71 lei/ora plus 

utilitati 

19 Taxa pentru utilizarea cantinelor scolare pentru nunti, botezuri,etc.,  exclusiv apa, 
gaze, iluminat, de la 1-8 ore: 

 
 

 
 



-pana la 100 locuri 
-intre 101-200 locuri 
-peste 200 locuri 
*Nota : ce depaseste 8 ore se percepe 15 lei/ora 
 

746 lei 
  895 lei 

  1.042 lei 

784 lei 
  941 lei 

  1.095 lei 

Nr.
Crt 

 TAXA VALOARE 
2022 

VALOARE 
2023 

20 Taxa utilizare  teren pentru cai de acces la magazine, spalatorii auto, sedii firme, 
etc.: 
Zona I 
Zona II 
Zona III 

 
 

21 lei/mp/luna 
17 lei/mp/luna 

     13 lei/mp/luna 

 
 

22 lei/mp/luna 
18 lei/mp/luna 

       14 lei/mp/luna 

21 Taxa utilizare temporara sali de curs in incinta unitatilor de invatamant 21 lei/ora plus 
utilitati 

22 lei/ora plus 
utilitati 

22 Taxa inchiriere teren afectat de garaje /copertine  2lei/mp/lună 

 
 
 
Director  Executiv,      Sef Serviciu Contracte Autorizatii, 

                 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Anexa 5b_____/______ 
 

 
TAXA UTILIZARE TEREN SI SPATII DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT DIN  PIETE 

Indexare cu IPC in cuatum de 5,1% conf. Art.491 din Legea nr. 227/2015 
 

Art.486 din Legea 227/2015 Codul Fiscal   

Nr. 
Crt 

TAXA VALOARE 
 2022 

VALOARE 
 2023 

1 Taxa pentru folosirea tarabelor din piete: 
a. Piata 1 Mai 
b. Piata Bucegi 
c. Piata Baratiei 
d. Piata Vlad Tepes 
e. Piata Select 

Lei/taraba/zi 
10 
6 
5 
4 
2 

Lei/taraba/zi 
11 
6 
5 
4 
2 

2 Taxa pentru folosirea altor suprafete autorizate pentru produse de sezon: 
a. Piata 1 Mai 
b. Piata Bucegi 
c. Piata Baratiei 
d. Piata Vlad Tepes 
e. Piata Select 
f. Piata Aurora 

          Lei/mp/zi 
8 
6 
6 
4 
3 
3 

    Lei/mp/zi 
8 
6 
6 
4 
3 
3 

3 Taxa inchiriere cantar 7 Lei/zi 8 Lei/zi 

4 Taxa pentru butoi cu varza (indiferent de marime) 5 Lei/butoi/zi   5 Lei/butoi/zi 

5 Taxa pentru folosirea geamurilor din boxele de lactate si peste: 
a. Piata 1 Mai 
b. Piata Bucegi 
c. Piata Baratiei 

Lei/geam/zi 
29 
12 
12 

Lei/geam/zi 
30 
13 
13 

6 Taxa pentru folosirea geamurilor din boxele din piete pentru comert carne 
si produse din carne: 

a. Piata 1 Mai 
b. Piata Bucegi 
c. Piata Baratiei 

 
Lei/geam/zi 

56 
- 
- 

 
Lei/geam/zi 

59 
- 
- 

7 Taxa rezervare tarabe in piete: 
a. Piata 1 Mai 
b.  Piata Bucegi 
c. Piata Baratiei 
d. Piata Select 
e. Piata Vlad Tepes 

Lei/taraba/luna 
63 
19 
19 
12 
12 

Lei/taraba/luna 
66 
20 
20 
13 
13 

8 Taxa folosinta spatii depozitare, birouri firma, dependinte 25 Lei/mp/luna 26 Lei/mp/luna 

9 Taxa folosinta spatii grupuri sanitare publice 6 Lei/mp/luna 6 Lei/mp/luna 

10 Taxa folosinta spatii comerciale 
a. Piata 1 Mai – spatii exterioare  

                   - parter si spatii etaj I 
                                  - spatii etaj II 

b. Piata Bucegi 
c. Piata Baratiei 
d. Piata Vlad Tepes 
e. Piata Select 
f. Piata Aurora 
g. Obor 

Lei/mp/luna 
68 
39 
16 
40 
33 

              22 
16 
19 
16 

Lei/mp/luna 
71 
41 
17 
42 
35 
23 
17 
20 
17 

11 Taxa pentru folosirea spatiilor pentru comert flori 69 Lei/mp/luna 73 Lei/mp/luna 

12 Taxa comercializare diverse obiecte (hamuri, biciuri, tuciuri, etc.) 8 Lei/mp/zi 8 Lei/mp/zi 

13 Taxa comercializare alte obiecte marunte (suruburi, piese schimb vechi, 
etc.) 

3 LEI/mp/zi 3 LEI/mp/zi 

14 Taxa pentru comert cereale, legume-fructe en gros, etc. din: 
a. Caruta, autoturism 
b. Autofurgoneta, remorca 
c. Autocamion 

Lei/zi 
13 
23 
45 

Lei/zi 
14 
24 
47 

15 Taxa pentru comercializare comert cherestea                 - - 

16 Taxa pentru comercializare animale si pasari vii: 
a. Bovine, porcine,cabaline peste 6 luni 
b. Bovine, porcine, cabaline sub 6 luni 
c. Ovine, caprine 
d. Miei, iezi 

Lei/buc/zi 
15 
8 
7 

12 

Lei/buc/zi 
16 
8 
8 
13 

17 Taxa pentru comercializare animale si pasari vii: 
a. Iepuri, nutria, caini, pisici, etc. 
b. Curci,gaste, rate, gaini 

Lei/zi/cusca 
6 
6 

Lei/zi/cusca 
6 
6 



c. Pui, porumbei 3 3 

18 Taxa acces in targ cu mijloace de transport pentru comercializare legume, 
fructe  

10 Lei/intrare 11 Lei/intrare 

19 Taxa folosinta teren pentru terase alimentatie publica in piete: 
a. Perioada mai-septembrie 
b. Perioada octombrie-aprilie 

Lei/mp/luna 
50 
13 

Lei/mp/luna 
53 
14 

20 Taxa folosinta teren pentru alimentatie publica in obor : 
a. Perioada mai-septembrie 
b. Perioada octombrie-aprilie 

Lei/mp/zi 
3 
2 

Lei/mp/zi 
3 
2 

21 Taxa pentru teren unitati colectoare materiale refolosibile                  - - 

22 Taxa folosinta teren amplasare chiosc comert covrigi 395 Lei/luna  415 Lei/luna 

23 Taxa pentru comert intampinare in piete 87 Lei/mp/luna  91 Lei/mp/luna 

24 Taxa folosinta teren ocupat de aparat cafea, dozator lapte,etc. 40 Lei/mp/luna  42 Lei/mp/luna 

25 Taxa rezervare loc in obor pentru comert cereale, lemn, diverse 19 Lei/luna 20 Lei/luna 

26 Taxa rezervare loc comert cu pasari in Piata Baratiei 19 Lei/luna 20 Lei/luna 

 
 
 

Director  Executiv,      Sef Serviciu Piete, 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Anexa 5c_____/______ 
 
 
 
 

TAXA PENTRU UTILIZAREA BUNURILOR 
Indexare cu IPC in cuatum de 5,1 % conf. Art. 491 din Legea nr. 227/2015 

 
 
 

 
Art.474 si Art.486 din Legea nr.227/2015 Codul Fiscal 
 

Nr. 
Crt 

TAXA VALOARE 
 2022 

VALOARE 
 2023 

1 Taxa pentru eliberarea autorizatiilor ce prevad lucrari de racorduri si bransamente la retele 
publice de energie electrica 

15 lei 16 lei 

2 Taxa autorizatie spargere domeniul public, indiferent de natura terenului, pentru 
executarea lucrarilor de reabilitare a retelelor subterane – apa, canalizare, gaze, telefonie, 
energie electrica ( pentru o perioada mai mare de 5 zile lucratoare ) 

 
 

21 lei/mp/zi 

 
 

22 lei/mp/zi 

3 
 

Taxa pentru avize de principiu pivind retele subterane- apa, canalizare, gaze, telefonie, 
energie electrica, internet, fibra optica in vederea eliberari autorizatie de construire 

 
34 lei/aviz 

 
36 lei/aviz 

4 Taxa autorizare si reautorizare pentru spargere domeniul public carosabil si trotuar in 
vederea realizarii bransamentelor, extinderea retelelor subterane si racordurilor la retelele 
publice de apa, canalizare, gaze, telefonie, energie electrica, internet, fibra optica 
Nota : Pentru refacerea zonelor afectate de aceste lucrari se constituie o garantie buna 
executie, care se restituie dupa 24  luni de la realizarea lucrarilor (PV de receptie al  
lucrari) 
-pentru persoane fizice  

- carosabil si trotuar 
- teren natural si spatiu verde 

-pentru persoane juridice 
- carosabil si trotuar 
- teren natural si spatiu verde 

 
72 lei/autorizatie 

 
 
 
 

190 lei/mp 
  34 lei/mp 

 
282 lei/mp 
  68 lei/mp 

 
76 lei/autorizatie 
 
 

 
 

200 lei/mp 
  36 lei/mp 

 
296 lei/mp 
  71 lei/mp 

5 Taxa de publicitate sonora efectuata cu mijloace auto 
Nota: Se scutesc institutiile culturale 

34 lei/zi/auto 36 lei/zi/auto 

6 Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice pentru transport persoane in regim de 
taxi 

48 lei/luna/auto 50 lei/luna/auto 

7 Taxa utilizare temporara stalpi de iluminat public afectati de cablu si internet, panouri si 
bannere publicitare 

9 lei/stalp/luna 9 lei/stalp/luna 

 
 
 
 
 

Director  Executiv,      Sef Serviciu Retele, 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Anexa 5d_______/_________ 
 
 

TAXA ELIBERARE/VIZARE ANUALA A AUTORIZATIEI   
PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATII DE ALIMENTATIE PUBLICA 

Indexare cu IPC in cuatum de 5,1% conf. Art.491 din Legea nr. 227/2015 
 

 
Art. 475 Legea nr.227/2015 Codul Fiscal 
 

Suprafata 
aferenta 
activitatii 

desfasurate 

COD CAEN VALOARE 
2022 

VALOARE 
2023 

 
 
 
 
 
Pana la 
500 m2, 
inclusiv 

5610 Unitati de pregatirea hranei la pachet in incinta 
unitatilor de invatamant 

565 595 

Braserii 
Rulote Fast-food 
Terase sezoniere 
Gradini de vara 

1130 1190 

Unitati de pregatirea hranei pentru acasa  
Standuri de vanzare a pestelui preparat si a 
cartofilor prajiti 

1700 1790 

Fast-food cu servire la mese, pizzerii cu servire la 
masa  
Cantine-restaurant care nu organizeaza 
evenimente (nunti,botezuri,etc.) 

2260 2375 

Restaurante care nu organizeaza evenimente 
(nunti,botezuri,etc.) 

2830 2975 

Restaurante , cantine care organizeaza 
evenimente(nunti,botezuri,etc.) 

4065 4275 

 
 
 
 
5630 

Berarii, bodegi cu maxim 5 mese 
Cafenea 

1130 1190 

Berarii, bodegi cu peste 5 mese 
Bar cu maxim 5 mese 

1700 1790 

Bar cu sau fara program distractiv cu mai mult de 
5 mese 

2260 2375 

Club de noapte 3390 3565 

9321 Balciuri si parcuri de distractii 2160 2270 

9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a. 2260 2375 

 
 
 
 
Peste 
 500 m2 

5610 Restaurante, cantine care organizeaza 
evenimente(nunti,botezuri,etc.) 

6775 7120 

5630 Bar cu sau fara program distractiv cu mai mult de 
5 mese 

5645 5935 

Club de noapte 6775 7120 

9321 Balciuri si parcuri de distractii 5645 5935 

9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a. 5645 5935 

 
 
 
 
 

Director  Executiv,      Sef Serviciu Contracte Autorizatii, 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Anexa 5e_____/_______ 

 
 
 
 

TAXE PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATII DE TRANSPORT 
Indexare cu IPC in cuatum de 5,1 % conf. Art.491 din Legea nr. 227/2015 

 
 
 

Art. 486 din Legea nr.227/2015 
 

Nr. 
Crt 

TAXA VALOARE 
 2022 

VALOARE 
 2023 

1  Taxe pentru desfasurarea activitatii de transport persoane in regim de taxi: 
-Taxa autorizatie transport taxi 
-Taxa viza la perioade de 5 ani-autorizatie transport taxi 
-Taxa autorizatie taxi 
-Taxa viza anuala selectie taxi 

 
113 lei/auto 
113 lei/auto 
113 lei/auto 
113 lei/auto 

 
119 lei/auto 
119 lei/auto 
119 lei/auto 
119 lei/auto 

2 Taxe pentru desfasurarea activitatii de transport marfa in regim de taxi si 
contractual cu autovehicule cu remorca sau fara remorca, masa maxima 
autorizata de pana la 3.5 tone, inclusiv: 
-Taxa autorizatie transport marfa 
-Taxa viza la perioade de 5 ani autorizatie transport marfa 
-Taxa selectie autovehicule transport marfa 
-Taxa viza anuala selectie autovehicule transport marfa 

 
 
 

340 lei/auto 
340 lei/auto 
226 lei/auto 
216 lei/auto 

 
 
 

357 lei/auto 
357 lei/auto 
238 lei/auto 
227 lei/auto 

3 Taxe pentru desfasurarea activitatii de dispecerat taxi: 
-Taxa autorizare dispecerat taxi 
-Taxa viza la perioade de 5 ani autorizatie dispecerat taxi 

 
565 lei/dispecerat 
340 lei/dispecerat 

 
594 lei/dispecerat 
357 lei/dispecerat 

4  Taxe pentru reclame si publicitate, pentru inscrisuri sau simbolurile aplicate pe 
partea exterioara a autovehiculelor in suprafata de pana la 0.5 mp/auto pentru 
transport in regim de taxi si in suprafata de pana la 1 mp pe autovehiculele 
transport marfa de pana la 3.5 tone 

- Taxa publicitate pentru taxi 
- Taxa publicitate pentru transport marfa 

 
 

 
 

56 lei/auto/an 
226 lei/auto/an 

 
 

 
 

59 lei/auto/an 
238 lei/auto/an 

5 Taxe inregistrare moped  
- taxa numar inregistrare 
- taxa certificate de inregistrare 

 
      33 lei/moped 

28 lei/certificat 

 
      35 lei/moped 

29 lei/certificat 

6 Taxe inregistrare utilaj 
- taxa numar de inregistrare utilaj 
- taxa certificate de inregistrare utilaj 

 
83 lei/utilaj 
28 lei/utilaj 

 
87 lei/utilaj 
29 lei/utilaj 

7 Taxe inregistrare tractor 
- taxa numar de inregistrare tractor 
- taxa certificate de inregistrare tractor 

 
83 lei/tractor 
28 lei/tractor 

 
87 lei/tractor 
29 lei/tractor 

8 Taxe eliberare autorizatie provizorie        22 lei/buc        23 lei/buc 

9 Taxe inregistrare remorca 
- taxa numar de inregistrare remorca 
- taxa certificate de inregistrare remorca 

 
44 lei/remorca 
27 lei/remorca 

 
46 lei/remorca 
28 lei/remorca 

10 Taxe inregistrare vehicule cu tractiune animala 
- taxa numar de inregistrare vehicule cu tractiune animala 
- taxa certificate de inregistrare vehicule cu tractiune animala 

 
84 lei/vehicul 
28 lei/vehicul 

 
88 lei/vehicul 
29 lei/vehicul 

 
 
 
 
 
 
 
 
Director  Executiv,      Sef Serviciu Retele, 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Anexa 5f______/______ 
 
 

 
 

TAXE SPECIALE 
Indexare cu IPC in cuatum de 5,1 % conf. Art.491 din Legea nr. 227/2015 

 
 

Art. 484 din Legea nr. 227/2015 
 

Nr. 
Crt. 

TAXA VALOARE 
2022 

VALOARE 
 2023 

1 Taxe speciale cf. O.U.G 44/2008 privind desfasurarea activitatilor 
economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderi 
individuale si intreprinderile familiale: 

• taxa documentatie pentru inregistrare si autorizatie 

• taxa reprezentare in fata registrului Comertului in vederea 
obtinerii autorizarii si inregistrarii in Registrul Comertului 

• taxa intocmire acord de constituire pentru intreprindere 
familiala 

 

 
 
 

 12 lei 
123 lei 

 
 100 lei 

 
 
 

 13 lei 
129 lei 

 
 105 lei 

2 Taxa libera trecere pentru vehicule cu masa totala maxima 
autorizata cuprinsa intre 3,5 tone si 7.5 tone, inclusiv : 
-pentru intervalul orar 1200 - 2200 

 
 
-pentru intervalul orar 2200 - 1200  
Nota  Se scutesc de plata taxi  masinile si utilajele care transporta 
materiale de constructii in beneficiul unor persoane fizice, indiferent 
de intervalul orar. Autorizatia de acces se va elibera fara achitarea 
taxelor pe baza autorizatitei de construire 

 
 

56 lei/zi/vehicul 
 

sau 
565 lei/luna/vehicul 

 

 
 

59 lei/zi/vehicul 
 

sau 
594 lei/luna/vehicul 

 

3 Taxa libera trecere pentru vehicule cu masa totala maxima 
autorizata cuprinsa intre 7,5 tone si 16 tone, inclusiv : 
-pentru intervalul orar 1200 - 2200 

 
 
 
-pentru intervalul orar 2200 - 1200 

 

 
Nota  Se scutesc de plata taxi  masinile si utilajele care transporta 
materiale de constructii in beneficiul unor persoane fizice, indiferent 
de intervalul orar. Autorizatia de acces se va elibera fara achitarea 
taxelor pe baza autorizatitei de construire 

 
 

170 lei/zi/vehicul 
sau 

1695 lei/luna/vehicul 
 

84 lei/zi/vehicul 
sau 

  850 lei/luna/vehicul 

 
 

179 lei/zi/vehicul 
sau 

1781 lei/luna/vehicul 
 

88 lei/zi/vehicul 
sau 

  893  lei/luna/vehicul 

4 Taxa libera trecere pentru vehicule cu masa totala maxima 
autorizata mai mare de 16 tone,  in perioada aprilie-octombrie pentru 
intervalul orar 2200 - 1200si in perioada noiembrie-martie pentru 
intervalul orar 2000 - 1200 

Nota  Se scutesc de plata taxi  masinile si utilajele care transporta 
materiale de constructii in beneficiul unor persoane fizice, indiferent 
de intervalul orar. Autorizatia de acces se va elibera fara achitarea 
taxelor pe baza autorizatitei de construire 

340 lei/zi/vehicul 
sau 

3390 lei/luna/vehicul 

357 lei/zi/vehicul 
sau 

3563 lei/luna/vehicul 

 
 
 
 
 
 
 
 

Director  Executiv,      Sef Serviciu Contracte Autorizatii, 
              
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 Anexa 5g_____/_______ 
 
 
 
 

TARIFE PERCEPUTE PENTRU PARCARI   
Indexare cu IPC in cuatum de 5,1 % conf. Art.491 din Legea nr. 227/2015 

 
 
 

Art 486 din Legea 227/2015 Codul Fiscal 
 

Nr. 
Crt. 

TARIF VALOARE 
 2022 

VALOARE 
 2023 

1 Tarif parcare  resedinta pentru persoane fizice, cu 
plata integrala: 
-zona supravegheata video 
 
 
 
-zona nesupravegheata video 
  
 

• tariful include tva 

 
 

23 lei/luna/loc parcare 
sau 

226 lei/an/loc parcare 
 

13 lei/luna/loc parcare 
sau 

136 lei/an/loc parcare 

 
 

24 lei/luna/loc parcare 
sau 

238 lei/an/loc parcare 
 

14 lei/luna/loc parcare 
sau 

143 lei/an/loc parcare 
 

2 Tarif parcare resedinta pentru persoane juridice, cu 
plata integrala : 
-zona supravegheata video 
 
 
 
-zona nesupravegheata video 
  

•  tariful include tva 

 
 

92 lei/luna/loc parcare 
sau 

931 lei/an/loc parcare 
 

75 lei/luna/loc parcare 
sau 

746 lei/an/loc parcare 

 
 

97 lei/luna/loc parcare 
sau 

978 lei/an/loc parcare 
 

  79 lei/luna/loc parcare 
sau 

784 lei/an/loc parcare 

 
 
 
 
 
 
 

Director  Executiv,      Sef Serviciu Contracte Autorizatii, 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Anexa 5h _____ / _______ 

 
INCHIRIERI TEREN/SPATIU DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT 

Indexare cu IPC in cuatum de 5,1 % conf. Art.491 din Legea nr. 227/2015 
 
 
 

Nr.
Crt 

DESTINATIE TEREN/SPATIU CHIRIE 
2022 

CHIRIE 
2023 

1  Inchiriere teren pentru amplasare constructii provizorii autorizate in 
conditiile legii, in care se desfasoara activitatea de comert : 
Zona I 
Zona II 
Zona III 

 
 

50 lei/mp/luna 
44 lei/mp/luna 

36 lei/mp/luna 

 
 

53 lei/mp/luna 
46 lei/mp/luna 
38 lei/mp/luna 

2 Inchiriere teren pentru amplasare constructii provizorii autorizate in 
conditiile legii, in care se desfasoara prestari servicii : 
Zona I 
Zona II 
Zona III 

 
 

 35 lei/mp/luna 
 31 lei/mp/luna 
 25 lei/mp/luna 

 
 

 37 lei/mp/luna 
 33 lei/mp/luna 
 26 lei/mp/luna 

3 Inchiriere teren pentru amplasare automate de cafea : 
Zona I 
Zona II 
Zona III 

 
 40 lei/mp/luna 
 35 lei/mp/luna 
 31 lei/mp/luna 

 
 42 lei/mp/luna 
 37 lei/mp/luna 
 33 lei/mp/luna 

4 Inchiriere teren pentru amplasare totem 56 lei/luna 59 lei/luna 

5 Inchiriere teren pentru panouri si ecrane publicitare cu dimensiuni pana 
1,2 m  x 1,8 m 

56 lei/luna 59 lei/luna 

6 Inchiriere teren pentru panouri si ecrane publicitare cu dimensiuni 
peste 1,2m  x 1,8 m 

621 lei/luna 653 lei/luna 

7 Inchiriere teren in incinta unitatilor de invatamant preuniversitare  
pentru amplasare constructii provizorii pentru activitati comerciale 

 
35 lei/mp/luna 

 
37 lei/mp/luna 

8 Inchiriere spatii in incinta unitatilor de invatamant preuniversitare : 
- pentru amenajare spatii comerciale 
- sali de curs-invatamant particular 

 
40 lei/mp/luna 

20 lei/ ora fara utilitati 

 
42 lei/mp/luna 

21 lei/ ora fara utilitati 

9 Inchiriere teren pentru amplasare chioscuri pentru activitati comerciale 
a. Piata 1 Mai 
b. Piata Bucegi 
c. Piata Baratiei 
d. Piata Vlad Tepes 

 
63 Lei/mp/luna 
37 Lei/mp/luna 
33 Lei/mp/luna 

          20 Lei/mp/luna 

 
66 Lei/mp/luna 
39 Lei/mp/luna 
35 Lei/mp/luna 

           21 Lei/mp/luna 

10 Inchiriere spatii depozitare, birouri firma, dependinte 25 Lei/mp/luna           26 Lei/mp/luna 

11 Inchiriere spatii comerciale in piete publice 
a. Piata 1 Mai – spatii exterioare  

                   - parter si spatii etaj I 
                                  - spatii etaj II 

b. Piata Bucegi 
c. Piata Baratiei 
d. Piata Vlad Tepes 
e. Piata Select 
f. Piata Aurora 
g. Obor 

 
67 Lei/mp/luna 
39 Lei/mp/luna 
16 Lei/mp/luna 
40 Lei/mp/luna 
33 Lei/mp/luna 
22 Lei/mp/luna 
16 Lei/mp/luna 
19 Lei/mp/luna 
16 Lei/mp/luna 

 
70 Lei/mp/luna 
41 Lei/mp/luna 
17 Lei/mp/luna 
42 Lei/mp/luna 
35 Lei/mp/luna 
23 Lei/mp/luna 
17 Lei/mp/luna 
20 Lei/mp/luna 
17 Lei/mp/luna 

12 Inchiriere spatii pentru sedii partide politice, asociatii civice si de 
revolutionari, asociatii de proprietari, asociatii non-profit, asociatii 
sportive, asociatii de binefacere, amenajare wc public, etc. 

10 lei/mp/luna  
 

11 lei/mp/luna 

13 Inchiriere spatii pentru activitatii comerciale, inclusiv pentru farmacii si 
librarii: 
Zona I 
Zona II 
Zona III 

 
 

28 lei/mp/luna 
23 lei/mp/luna 
17 lei/mp/luna 

 
 

29 lei/mp/luna 
24 lei/mp/luna 
18 lei/mp/luna 

14 Inchiriere spatii puncte termice pentru: 
-activitati industriale 
-prestari servicii, birouri firma, cabinete medicale si veterinare 
     - Zona I 
     - Zona II-III 
-activitati sociale, culturale, asociatii de proprietari, asociatii non-profit, 
asociatii sportive, asociatii de binefacere 
-depozite si magazii 

 
8 lei/mp/luna 

 
8 lei/mp/luna 
7 lei/mp/luna 

1 leu/mp/luna 
 

7 lei/mp/luna 

 
8 lei/mp/luna 

 
8 lei/mp/luna 
7 lei/mp/luna 

1 leu/mp/luna 
 

7 lei/mp/luna 

 
 
Director  Executiv,      Sef Serviciu Contracte Autorizatii, 



           
 
 

  
 

 Anexa 5i_____/______ 
 
 

CONCESIONARI TEREN/SPATIU DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT 
Indexare cu IPC in cuatum de 5,1 % conf. Art.491 din Legea nr. 227/2015 

 
 

 

Nr. 
Crt 

 DESTINATIA TEREN REDEVENTA 
2022 

REDEVENTA 
 2023 

Zona 
I 

Zona II Zona 
III 

Zona I Zona II Zona III 

1 Pentru activitate de comert 
lei/mp/an. 

 
123 

 
72 

 
48 

 
129 

 
76 

 
50 

2 Pentru activitate de productie si prestari servicii 
lei/mp/an. 

 
77 

 
55 

 
29 

 
81 

 
58 

 
30 

3 Pentru sedii birou, firme 
lei/mp/an. 

 
123 

 
72 

 
48 

 
129 

 
76 

 
50 

4 Pentru depozite engros 
lei/mp/an 

 
- 

 
123 

 
89 

 
- 

 
129 

 
94 

5 Pentru locuinte si anexe gospodaresti 
lei/mp/an 

 
176 

 
147 

 
123 

 
185 

 
155 

 
129 

6 Pentru cai acces la locuinte, spatii comerciale 
lei/mp/an 

 
58 

 
48 

 
29 

 
61 

 
50 

 
30 

7 Pentru amenajare spatii verzi 
lei/mp/an 

 
5 

 
4 

 
3 

 
5 

 
4 

 
3 

8 Pentru amenajare parcare, expozitii auto 
lei/mp/an 

 
13 

 
9 

 
6 

 
14 

 
9 

 
6 

9 Pentru amenajare spatii pentru activitati socio-culturale, 
asociatii nonprofit, asociatii sportive, etc. 
lei/mp/an 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 

 
 

 

Nr. 
Crt 

 DESTINATIA SPATIU REDEVENTA 
 2022 

REDEVENTA 
2023 

Zona 
I 

Zona  
II 

Zona 
III 

Zona I Zona  
II 

Zona 
III 

1 Pentru activitate de comert 
lei/mp/an 

 
273 

 
169 

  
104 

 
287 

 
178 

  
109 

2 Pentru activitate de productie si prestari servicii 
lei/mp/an 

 
169 

 
119 

  
66 

 
178 

 
125 

  
69 

3 Pentru sedii birourii, firme 
lei/mp/an 

 
273 

 
169 

  
104 

 
287 

 
178 

  
109 

4 Pentru depozite engros 
lei/mp/an 

 
- 

 
273 

 
97 

 
- 

 
287 

  
102 

5 Pentru farmacii, librarii, cabinete medicale si veterinare 
lei/mp/an 

 
50 

 
50 

 
50 

 
53 

 
53 

 
53 

6 Pentru activitati sociale, culturale, asociatii de proprietari, 
asociatii non-profit, asociatii sportive, asociatii de binefacere, 
wc public 
lei/mp/an  

 
 
 
25 

 
 
 
25 

 
 
 
25 

 
 
 
26 

 
 
 
26 

 
 
 
26 

7 Puncte termice pentru: 
-activitati industriale si comerciale 
 lei/mp/an  
-prestari servicii 
 lei/mp/an 
-activitati sociale, culturale, asociatii de proprietari, asociatii 
non-profit, asociatii sportive, asociatii de binefacere 
 lei/mp/an 
-depozite si magazii 
 lei/mp/an 

 
 
75 
 
100 
 
 
25 
 
50 

 
 
75 
 
75 
 
 
25 
 
50 

 
 
75 
 
50 
 
 
25 
 
50 

 
 
79 
 
105 
 
 
26 
 
53 

 
 
79 
 
79 
 
 
26 
 
53 

 
 
79 
 
53 
 
 
26 
 
53 

 
 
Director  Executiv,      Sef Serviciu Contracte Autorizatii, 

  



 
 
 
 



 

DIRECTIA DE SALUBRITATE  

SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL         

                                                    TAXE LOCALE 2023 

                                    INDEXATE CU RATA INFLATIEI IN PROC.DE  5,1% 

           

Nr. 

Crt. 

Felul taxei Taxe locale 

2023  

1. Taxa folosinţă loc de înhumare pentru 7 ani. 13 lei/loc/an 

2. Taxa folosinţă loc de înhumare pentru 25 ani. 26 lei/loc/an 

3. Taxă anuală obligatorie pentru întreţinerea 

cimitirelor. 

16 lei/loc/an 

4. Taxă folosire capelă. 8 lei/24 ore 

5. Taxă eliberare vehicul cu tracţiune animală. 66 lei/vehicul 

6. 

 

 

 

Taxă închirieri bărci de agrement şi 

hidrobiciclete în parcul Chindia, 

 

Taxă închirieri bărci de agrement şi 

hidrobiciclete în parcul Chindia. 

7 lei/30 min/ 

ambarcaţiune 

(1 – 2 pers.) 

13 lei/30 min/ 

ambarcaţiune 

(3 – 4 pers.) 

7. Taxă închiriere teren cu construcţii provizorii 

autorizate în condiţiile legii în incinta cărora 

se desfăşoară activitatea de alimentaţie 

publică (terase în parcuri). 

21 lei/m2/lună 

8. Închiriere teren pentru comerţ ambulant.  5 lei/m2/zi 

  9. Taxă inchiriere teren pentru desfacerea de 

produse ce fac obiectul comerţului ambulant 

şi amplasarea jocurilor de agrement în parcuri, 

în perioada sărbătorilor de iarnă, sarbatorilor 

de primavara, sărbătorilor  pascale, zilele 

orasului, etc. 

8 lei/m2/ zi pt 

comercianţi 

2 lei/m2/zi pt 

jocuri 

agrement 

10. Taxă închiriere teren pentru amplasare 

jocuri de agrement în parcuri. 

5 lei/m2/zi pt 

suprafeţe < 

10 m2 

3 lei/m2/zi pt 

suprafeţe > 

10 m2 

 

     DIRECTOR                                            SEF SERVICIU FIN.CONTAB.            

Jr.BADEA DANUT                                         Ec. SITARU GEORGETA            



UAT-TARGOVISTE

CUI : 4279944

UNITATE PUBLICA SUBORDONATA: DIRECTIA GRADINA ZOOLOGICA

CUI : 23676401 APROB,
DIRECTOR

ing. Parvescu Florina

PROPUNERE PROPUNERE 
TAXE TAXE 

ACTUALIZARE ACTUALIZARE
CU RATA MEDIE CU RATA MEDIE

A INFLATIEI A INFLATIEI
AN 2022 AN 2023

Nr. Crt. Denumire taxă nefiscală

PROPUNERE 

MAJORARE/

INDEXARE CU 2,6)/ 

Cuantum***)

PROPUNERE 

MAJORARE/

INDEXARE CU 5,1)/ 

Cuantum***)

1 Taxa intrare-Adulti 7 8

2 Taxa intrare-Copii peste 3 ani,elevi,studenti 4 4

3

Taxa intrare

- Grupuri organizate(peste 10 persoane)

- Pensionari

- Persoane cu dizabilatati usoare

3 3

4

Taxa intrare-Abonament lunar

-adulti 112 118

copii 67 70

5
Taxa filmare, fotografiere cu aparate 

neprofesionale
23 24

6
Taxa filmare, fotografiere cu aparate 

profesionale
1114 1171

7

Taxa pentru inchiriere teren pentru terase 

alim.pub.(produse cafetarie, patiserie,fast-

food, cafea, ceai, racoritoare, inghetata.)

- 1 octombrie - 31 martie

17 18

- 1 aprilie - 30 septembrie 55 58

8
Taxa plimbare cu poneiul in manej 

- Copii 3 - 10 ani
5 5

9

Taxa plimbare cu trasurica trasa de ponei in 

Parc Chindia

- 2 persoane

10 11

10

Taxa plimbare cu trasurica trasa de cal in 

Parc Chindia

-Adulti

5 5

Copii 5 5

11
Taxa inchiriere teren pentru chiosc 

suveniruri
112 118

Nomenclator taxe nefiscale*)

PROPUNERE TAXE AN 2023

Taxe intrare GRADINA ZOOLOGICA*)

1



2



                                                                 MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE 

                                           DIRECȚIA COMPLEX TURISTIC DE NATAȚIE 
__________________________________________________ 
 

 __________________________________________________________________________________  
Târgoviște, Calea Ialomiței, Nr.9               

                                                                        E-mail: dctntargoviste@gmail.com                                  
www.complexturisticnatatietargoviste.ro  

Tel./Fax: +4.0245.708.713              

 
LISTA TARIFELOR 

percepute de către  Direcția Complex Turistic de Natație în anul 2023 
  

Nr. 

crt.  Zona  Tarif  
Valoare tarif 

2023 Observații  

1.  

Ștranduri 

exterioare  

(Lazy River,  
Baby Lagon, 

Relax  Pool,  

Splash Pool),  

turnuri  

tobogane, loc de 

joacă  

pentru copii, 

spații pentru 

șezlonguri,  

teren volei pe  
nisip, zona de 

spectacole  

  

Acces adult de luni până 

vineri inclusiv  
 

24 lei/pers/zi 
  

Acces adult în zilele de 

sâmbăta si duminică  
 

30 lei/pers/zi 
  

Taxă acces copii 0-7ani    gratuit Obligatoriu însoțiți de 

un părinte  

Acces copii cu  vârsta între 

7 - 18 ani, elevi și studenți, 

pensionari, de luni până 

vineri inclusiv  

 

 

11 lei/pers/zi 

Obligatoriu copiii până 

la vârsta de 14 ani vor fi 

însoțiți de un părinte, 

elevii si studenții vor 

prezenta CI și carnet 

elev/student  vizat 

pentru anul în curs iar 

pensionarii vor prezenta 

CI și cupon de pensie  

Acces copii cu  vârsta între  

7 - 18 ani, elevi și studenți, 

pensionari, în zilele de 

sâmbăta si duminică  

 

 

15 lei/pers/zi 

Abonament adulți  189 lei/lună Obligatoriu copiii până 

la vârsta de 14 ani vor fi 

însoțiți de un părinte, 

elevii si studenții vor 

prezenta CI și carnet 

elev/student  vizat 

pentru anul în curs iar 

pensionarii vor prezenta 

CI și cupon de pensie  

  

Abonament copii cu  

vârsta între 7 - 18 ani, 

elevi și studenți, 

pensionari  

 

 

 

95 lei/lună 

2.  
Zona bazin 

acoperit  

Acces adult de luni până 

vineri  
24 lei/pers/zi   

Acces adult sâmbăta și 

duminica  
 

30 lei/pers/zi 
  

Taxă acces copii 0-7ani    gratuit Obligatoriu însoțiți de 

un părinte  

Acces copii cu  vârsta între 

7 - 18 ani, elevi și studenți, 

pensionari, de luni până 

vineri inclusiv  

 

 

11 lei/pers/zi 

Obligatoriu copiii până 

la vârsta de 14 ani vor fi 

însoțiți de un părinte, 

elevii si studenții vor 

prezenta CI și carnet 

elev/student  vizat 

pentru anul în curs iar  Acces copii cu  vârsta între  

7 - 18 ani, elevi și studenți,  

 

 

http://www.complexturisticnatatietargoviste.ro/


                                                                 MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE 

                                           DIRECȚIA COMPLEX TURISTIC DE NATAȚIE 
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 __________________________________________________________________________________  
Târgoviște, Calea Ialomiței, Nr.9               

                                                                        E-mail: dctntargoviste@gmail.com                                  
www.complexturisticnatatietargoviste.ro  

Tel./Fax: +4.0245.708.713              

Nr. 

crt.  Zona  Tarif  
Valoare tarif 

Observații  

  pensionari, în zilele de  

sâmbăta și duminică  

 

15 lei/pers/zi 

pensionarii vor prezenta 

CI și cupon de pensie   

Abonament acces bazin 

adulți  
189 lei/pers/luna   

  

  

  

Abonament acces bazin 

copii cu  vârsta între 7 - 18 

ani, elevi și studenți, 

pensionari  

 

 

 

 

95 lei/pers/luna 

Obligatoriu copiii până 

la vârsta de 14 ani vor fi 

însoțiți de un părinte, 

elevii si studenții vor 

prezenta CI și carnet 

elev/student  vizat 

pentru anul în curs iar 

pensionarii vor prezenta 

CI și cupon de pensie  

Acces instructori sportivi, cu 

studii de specialitate  

înot  

 

35 lei/ora/culoar 

Cu condiția să efectueze 

minim 10 ore /săptămână  

Acces saună  5 lei/pers /15 min   

Acces sală forță  5 lei/pers/ora   

Abonament acces sală forță  83 lei/pers/luna - 

nelimitat 
  

3  Teren  tenis  

Acces teren pe timp de zi  24 lei/oră   

Acces teren pe timp de 

noapte (nocturnă)  
 

35 lei/oră 
  

Închiriat set rachetă tenis  5 lei/oră/racheta   

4  
Teren 

minifotbal  
Acces teren pe timp de zi   

59 lei/oră 
  

    Acces teren pe timp de 

noapte (nocturnă)  
 

95 lei/oră 
  

5  Teren baschet  Acces teren pe timp de zi  19 lei/oră   

    Acces teren pe timp de 

noapte (nocturnă)  
 

30 lei/oră 
  

6  Zonă role / 

biciclete  
Închiriat bicicletă/role   

5 lei/oră 
  

7  Parcare  Tarif parcare  gratis   

              

Taxele privind închirierea de terenuri și spatii în cadrul Complexului Turistic de Natație sunt cele practicate 

de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, valabile pentru anul 2023. 

http://www.complexturisticnatatietargoviste.ro/


TEATRUL MUNICIPAL TONY BULANDRA TARGOVISTE       

 

 

 

           Viceprimar, 

Prof. Monica Cezarina ILIE  Manager, 

                                                                                                                 Mihai Constantin     

 

     Direcția economică,      Director economic, 

       Director executiv                                                                                      Macarie Teodora 

Dr. Ec. Silviana Ecaterina Marin 

 

Biroul Contencios Juridic, 

        Jr. Elena Epurescu 

 

Nr. 

crt 

Tip de activitate Tarif utilizare temporară spații 

UTILIZARE TEMPORARĂ  

1 Organizarea de spectacole, concerte, 

cu titlu oneros, de către diverse 

entități publice/private 

- 5255 lei/3 ore la care se adaugă 2102 lei 

pentru fiecare oră depășire 

2 Organizarea de spectacole, concerte, 

cu titlu gratuit, de către diverse 

entități publice/private 

- 2628 lei/3ore la care se adaugă 1051 lei 

pentru fiecare oră depășire 

3 Organizarea de spectacole, serbări, 

concursuri, de către școli/grădinițe 

publice/private 

- 1051 lei/3 ore, la care se adaugă 526 lei 

pentru fiecare oră depășire 

4 Organizarea de conferințe, seminarii, 

ședințe, workshop-uri, în spațiul 

expozițional al cinematografului 

(foaier) 

- 210 lei/oră  

Pentru evenimentele culturale, de promovare, umanitare, organizate de Primăria 

Municipiului Târgoviște (în calitate de organizator sau partener), nu se vor percepe tarife 

pentru utilizarea temporară a spațiilor din incinta cinematografului. 


