
 

                                                                                             
 

 
T A B L O U L 

cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor şi taxelor locale, taxele speciale şi amenzile care se stabilesc, se actualizează 
sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al oraşului Sovata,  

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

I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  Titlul IX – Impozite şi taxe locale 

CAPITOLUL  I –  IMPOZITUL PE CLĂDIRI ŞI TAXA PE CLĂDIRI 

Art. 457 alin. (1) COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL  COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

0,08% - 0,2% 0,1 % 

Art. 457 alin. (2)                                                                                                                                                                                                         - lei/m² - 

 
 
 

Tipul clădirii 
 

VALORILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  VALORILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

Valoarea impozabilă Valoarea impozabilă 

Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice şi 

încălzire (condiţii 
cumulative) 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electricitate 

sau încălzire 

Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice şi 

încălzire (condiţii 
cumulative) 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electricitate 

sau încălzire 

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

 
1.000 

 
600 

 
1.229 

 
717 

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

 
300 

 
200 

 
386 

 
247 

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   

 
200 

 
175 

 
247 

 
215 

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

 
125 

 
75 

 
154 

 
92 

 COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL  COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 

Art. 457 alin. (1) 0,08% – 0,2% 0,1% 

Art. 458 alin. (1)                                    0,2% - 1,3% 0,57 % 

Art. 460 alin. (1)                                    0,08% - 0,2% 0,26 % 

Art. 460 alin. (2)                                    0,2% - 1,3% 1,56 % 

Art. 462 alin. (2)                                    0% - 10% 10% pentru persoanele fizice 

 

ANEXA 
la Hotărârea Consiliului Local nr. 202/21.12.2022 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2023 



 
 
 

CAPITOLUL  II  -  IMPOZITUL PE TEREN ŞI TAXA PE TEREN 

Art. 465 alin. (2)                                                                                                                                                                                                     - lei/ha -                                                                                                                     
Zona în 
cadrul 

localităţii 
 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi 

0 I II III IV V 0 I II III IV V 

A 
8.282 - 
20.706 

6.878 -
17.194 

6.042 -
15.106 

5.236 -
13.090 

711 -
1.788 

569 -
1.422 

     8.300   

B 
6.878 - 
17.194 

5.199 -
12.998 

4.215 -
10.538 

3.558 -
8.894 

569 -
1.422 

427 -
1.068 

   5.800   

C 
5.199 -
12.998 

3.558 -
8.894 

2.668-
6.670 

1.690 -
4.226 

427 -
1.068 

284 - 
710 

   3.000   

D 
3.558 -
8.894 

1.690 -
4.226 

1.410-
3.526 

984 -
2.439 

278 -  
696 

142 - 
 356  

   2.000   

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

Nr. 
crt. 

                        Zona 
 
Categoria  
de  folosinţă 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

A B C D A B C D 

1 Teren arabil 28 21 19 15 37 29 27 23 

2 Păşune 21 19 15 13 29 27 23 21 

3 Fâneaţă 21 19 15 13 29 27 23 21 

4 Vie 46 35 28 19 64 44 37 26 

5 Livadă 53 46 35 28 67 60 44 37 

6 Pădure sau alt teren 
cu vegetaţie forestieră 

28 21 19 15 37 29 27 23 

7 Teren cu ape 15 13 8 0 23 21 16 0 

8 Drumuri şi căi ferate 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Neproductiv 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

         
Categoria de folosinţă 

NIVELURILE  STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL  

 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 

1 Teren cu construcţii 22 - 31 30 

2 Teren arabil 42 - 50 56 

3 Păşune 20 - 28 28 

4 Fâneaţă 20 - 28 28 

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 48 - 55 64 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0 

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 48 - 56 64 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 0 

7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1 8 - 16  16 

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

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 1 - 6 4 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 26 - 34 35 

9 Drumuri şi căi ferate 0 0 

10 Teren neproductiv 0 0 

Art. 467 alin. (2)                                    
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL  COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 

0% - 10% 10% pentru persoanele fizice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITOLUL III  -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

Art. 470 alin. (2)       

Nr. 
crt. 

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 
NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 2023 

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

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

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea 
cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv 

8                    14 

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

9                    15 

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

18 27 

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

72 101 

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

144 203 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 290 410 
7 Autobuze, autocare, microbuze 24 35 
8 Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată 

de până la 12 tone, inclusiv 
30 41 

9 Tractoare înmatriculate 18 27 

II. Vehicule înregistrate 

 NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2022 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică - lei/200 cm3 -* - lei/200 cm3 -* 

1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 2-4                     6 

1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 4-6 8 

2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidenţiată 50-150 lei/an 76 

 * grupa de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta 

Art. 470 alin. (3) 
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL  COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 

50% - 100%  50 %  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Art. 470 alin. (5)       

 
 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată 
maximă admisă  

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  
 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2023 

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 

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

pneumatică sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

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

pneumatică sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

I două axe 

 1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 142 0 186 

 2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 142 395 186 516 

 3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 395 555 516 733 

 4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 555 1.257 733 1.650 

 5 Masa de cel puţin 18 tone 555 1.257 873 1.650 

II 3 axe 

 1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 142 248 186 326 

 2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 248 509 326 668 

 3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 509 661 668 867 

 4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 661 1019 867 1.604 

 5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1019 1.583 1.604 2.078 

 6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1019 1.583 1.604 2.078 

 7 Masa de cel puţin 26 tone 1019 1.583 1.604 2.078 

III 4 axe 

 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 661 670 867 1053 

 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 670 1046 1053 1.372 

 3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1046 1.661 1.372 2.184 

 4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1.661 2.464 2.184 3.235 

 5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1.661 2.464 2.184 3.235 

 6 Masa de cel puţin 32 tone 1.661 2.464 2.184 3.235 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Art. 470 alin. (6)       

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată 
maximă admisă 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  
 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2023 

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 

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

echivalentele recunoscute 

alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

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

echivalentele recunoscute, 
majorate 

alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare, 

majorate 

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 64 0 83 
 4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 64 147 83 193 
 5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 147 344 193 450 
 6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 344 445 450 583 
 7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 445 803 583 1053 
 8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 803 1.408 1053 1.887 
 9 Masa de cel puţin 28 tone 803 1.408 1053 1.887 
II 2 + 2 axe 
 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 138 321 185 421 
 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 321 528 421 694 
 3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 528 775 694 1017 
 4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 775 936 1017 1.230 
 5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 936 1.537 1.230 1.994 
 6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1.537 2.133 1.994 2.804 
 7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2.133 3.239 2.804 4.254 
 8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2.133 3.239 2.804 4.254 
 9 Masa de cel puţin 38 tone 2.133 3.239 2.804 4.254 
III 2 + 3 axe 
 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.698 2.363 2.223 3.105 
 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.363 3.211 3.105 4.220 
 3 Masa de cel puţin 40 tone 2.363 3.211 3.105 4.220 
IV 3 + 2 axe 
 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.500 2.083 1.970 2.737 
 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.083 2.881 2.737 3.786 
 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2.881 4.262 3.786 5.598 
 4 Masa de cel puţin 44 tone 2.881 4.262 3.786 5.598 
V 3 + 3 axe 
 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 853 1032 1.120 1.356 



 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1032 1.542 1.356 2.024 
 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1.542 2.454 2.024 3.225 
 4 Masa de cel puţin 44 tone 1.542 2.454 2.024 3.225 

 
 
 

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

 
Masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE  STABILITE  
PRIN CODUL FISCAL 

 

NIVELURILE STABILITE  
DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

Impozit - lei - Impozit - lei - 
a. Până la 1 tonă, inclusiv    9 15 
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 48 
c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone  52 73 
d. Peste 5 tone 64 90 

Art. 470 alin. (8)                                                              Mijloace de transport pe apă 
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 21                 31 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56                81 
3. Bărci cu motor 210               308 
4. Nave de sport şi agrement 0 - 1.119               1.650 
5. Scutere de apă 210               308 
6. Remorchere şi împingătoare: X             0 
a) până la 500 CP, inclusiv 559             822 
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv 909             1.339 
c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv 1.398             1.983 
d) peste 4000 CP 2.237             3.181 
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta 182             266 
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X          0 
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 182            413 
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 3000 de tone, inclusiv 280            413 
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 490           721 

Art. 472 alin. (2)                                                               
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL  COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 

0% - 10% 10% pentru persoanele fizice 

 
 
 
 



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

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

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism - lei - - lei - 
a) până la 150 m² inclusiv 5 - 6 12 
b) între 151 şi 250 m² inclusiv 6 - 7 13 
c) între 251 şi 500 m² inclusiv 7 - 9 15 
d) între 501 şi 750 m² inclusiv 9 - 12 17 
e) între 751 şi 1.000 m² inclusiv 12 - 14 19 
f) peste 1.000 m² 14 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care 

depăşeşte 1.000 m2 
19 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care 

depăşeşte 1.000 m2 

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

0 - 15 
24 

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

0 - 15 
15 

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 

0 - 8 15 

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

9 18 

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

0 - 20 25 

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

0 - 80 15 

Art. 475 alin. (2)   
Viza trimestrială a atestatului de producător 

0 - 80 15 

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

0 - 80 26 

Art. 475 alin. (3) lit. a) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii 
de alimentaţie publică (5610, 5630) și alte activități recreative și distractive (932) 
pentru o suprafaţă de până la 50 m2, inclusiv - unități situate în zona A și B 

0 - 4.000 838 

Art. 475 alin. (3) lit. a) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii 
de alimentaţie publică (5610, 5630) și alte activități recreative și distractive (932) 
pentru o suprafaţă între 50 -100 m2, inclusiv - unități situate în zona A și B 

0 - 4.000 1662 

Art. 475 alin. (3) lit. a) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii 
de alimentaţie publică (5610, 5630) și alte activități recreative și distractive (932) 
pentru o suprafaţă între 100 -200 m2, inclusiv - unități situate în zona A și B 

0 - 4.000 2428 



Art. 475 alin. (3) lit. a) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii 
de alimentaţie publică (5610, 5630) și alte activități recreative și distractive (932) 
pentru o suprafaţă între 200 -300 m2, inclusiv - unități situate în zona A și B 

0 - 4.000 4064 

Art. 475 alin. (3) lit. a) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii 
de alimentaţie publică (5610, 5630) și alte activități recreative și distractive (932) 
pentru o suprafaţă între 300 -500 m2, inclusiv - unități situate în zona A și B 

0 - 4.000 4823 

Art. 475 alin. (3) lit. b) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii 
de alimentaţie publică (5610, 5630) și alte activități recreative și distractive (932) 
pentru o suprafaţă peste 500 m2,  - unități situate în zona A și B 

0 – 8.000 6021 

Art. 475 alin. (3) lit. a) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii 
de alimentaţie publică (5610, 5630) și alte activități recreative și distractive (932) 
pentru o suprafaţă de până la 50 m2, inclusiv - unități situate în zona C și D 

0 - 4.000 586 

Art. 475 alin. (3) lit. a) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii 
de alimentaţie publică (5610, 5630) și alte activități recreative și distractive (932) 
pentru o suprafaţă între 50 -100 m2, inclusiv - unități situate în zona C și D 

0 - 4.000 1163 

Art. 475 alin. (3) lit. a) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii 
de alimentaţie publică (5610, 5630) și alte activități recreative și distractive (932) 
pentru o suprafaţă între 100 -200 m2, inclusiv - unități situate în zona C și D 

0 - 4.000 1706 

Art. 475 alin. (3) lit. a) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii 
de alimentaţie publică (5610, 5630) și alte activități recreative și distractive (932) 
pentru o suprafaţă între 200 -300 m2, inclusiv - unități situate în zona C și D 

0 - 4.000 2853 

Art. 475 alin. (3) lit. a) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii 
de alimentaţie publică (5610, 5630) și alte activități recreative și distractive (932) 
pentru o suprafaţă între 300 -500 m2, inclusiv - unități situate în zona C și D 

0 - 4.000 3407 

Art. 475 alin. (3) lit. b) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii 
de alimentaţie publică (5610, 5630) și alte activități recreative și distractive (932) 
pentru o suprafaţă peste 500 m2,  - unități situate în zona C și D 

0 - 8000 4812 

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei pentru persoanele fizice 
autorizate și persoanele juridice 

lei/buc 103 

Taxa pentru modificarea autorizației de funcționare deja eliberată lei/buc 49 

Taxa pentru eliberarea anuală a autorizaţiei de transport persoane sau mărfuri în 
regim de taxi sau închiriere 

lei/buc 302 

Taxa pentru vizarea anuală a autorizaţiei de transport persoane sau mărfuri în 
regim de taxi sau închiriere 

lei/buc 155 

Taxa pentru eliberarea anuală a autorizaţiei taxi pentru persoane sau mărfuri lei/buc 131 

Taxa pentru vizarea anuală a autorizaţiei taxi pentru persoane sau mărfuri lei/buc. 103 

Redevența pentru atribuirea în gestiune delegată a serviciului public local în regim 
de taxi 

lei/auto 284 



CAPITOLUL V – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 

Art. 477 alin. (5)  
Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate 

COTELE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

1%  - 3% 3 % 

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

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL 

 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 

- lei/m2 sau fracţiune de m2 - - lei/m2 sau fracţiune de m2 - 

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

0 - 32 40 

b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru 
reclamă şi publicitate 0 - 23 35 

CAPITOLUL VI - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE 

Art. 481 alin. (2)  
Impozitul pe spectacole 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

a) în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, 

operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la 
cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau 
internaţională 

0% - 2% 

 
2% 

b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a) 0% - 5% 5% 

CAPITOLUL VII – TAXE SPECIALE 

 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

Art. 484 alin.(1) 
Taxe speciale pentru finanțarea  serviciului de pompieri civili, serviciul SMURD – persoanele fizice 

31 

Art. 484 alin.(1) 
Taxe speciale pentru finanțarea  serviciului de pompieri civili, serviciul SMURD – Persoanele fizice autorizate, Intreprinderi 
Individuale, Intreprinderi Familiale 

58 

Art. 484 alin.(1) 
Taxe speciale pentru finanțarea  serviciului de pompieri civili, serviciul SMURD -  persoanele juridice 

58 +10 lei/angajat/an 

 
CAPITOLUL VIII – ALTE TAXE LOCALE 

Denumirea taxei Unitate de calcul 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 
În domeniul gospodăriei comunale  

taxa de refacere al domeniului public   

a)refacerea drumului sau trotuarului asfaltat cu beton stabilizat și asfalt în urma lucrărilor de branșare lei/mp 800 

b)refacerea drumului sau trotuarului asfaltat în urma înlocuirii rețelelor edilitare lei/mp 500 

c) refacere pavaj în urma lucrărilor de branșare cu material                                                                                           lei/mp. 300 

d ) refacere pavaj în urma lucrărilor de branșare fără material lei/mp 250 

e) refacerea zonei verzi în urma lucrărilor de branșare lei/mp 95 

f) refacere străzi nemodernizate (pietruite) lei/mp 160 

g) taxa pentru autorizarea lucrărilor de spargere străzi, trotuare, zone verzi  lei/mp/zi 27 

În domeniul stării civile 



oficierea căsătoriilor la sediul Orașului Sovata   

a) sâmbătă între orele 8,00 -10,00 lei/ocazie 0 

b) sâmbătă între orele 10,00 -18,00 lei/ocazie 0 

c) duminică și sărbători legale între orele 10,00 – 13,00 lei/ocazie 0 

d) pentru persoanele care nu au domiciliul sau reședința în orașul Sovata lei/ocazie 0 

întocmirea dosarului de succesiune lei/buc 65 

taxa de desfacere a căsătoriei prin divorț, pe cale administrativă lei/caz 750 

În domeniul evidența populației   

taxa de eliberare a cărții de identitate lei/buc. 7 

taxa de eliberare a cărții de identitate provizorie lei/buc. 1 

taxa specială privind furnizarea de date din R.N.E.P. lei/pers. 2,50 

În domeniul agricol   

eliberarea copiilor  de pe actele existente în arhivă  lei/buc 29 

eliberare de copii hărți cadastrale format A4 lei/buc 12 

eliberare de copii hărți cadastrale format A3 lei/buc 17 

eliberare adeverință amenajament pastoral lei/ha 49 

eliberare adeverință din registrul agricol lei/buc 11 

În domeniul construcțiilor   

taxa eliberare adeverință intravilan/ categorie de folosință lei/buc 30 

taxa certificat de atestare a edificării / radierii / extinderii construcțiilor lei/buc 40 

acord branșament –apă canal, gaz electric  lei.buc 150 

taxă adeverință arheologică lei/buc 30 

Închirierea căminelor culturale   

pentru nunți  -căminul cultural Ilieși  lei/10 ore 167 

pentru nunți - căminul cultural Săcădat lei/10 ore 190 

pentru înmormăntare  - căminul cultural Ilieși lei/ocazie 78 

pentru înmormăntare  - căminul cultural Săcădat lei/ocazie 91 

 pentru alte ocazii - căminul cultural Ilieși lei/oră 16 

pentru alte ocazii - căminul cultural Săcădat lei/oră 20 

În domeniul impozitelor și taxelor   

taxa pentru eliberarea adeverințelor de atestare a dreptului de proprietate lei/buc 0 

taxa pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscală, de orice fel lei/buc 0 

taxa pentru eliberarea adeverințelor în vederea obținerii vizelor turistice în străinătate  lei/buc 0 

taxa de eliberare a adeverințelor în vederea obținerii autorizațiilor de funcționare lei/buc 0 

taxa de eliberare a adeverințelor în domeniul impozitelor și taxelor lei/buc 10 

taxa de urgență pentru eliberarea certificatelor și adeverințelor în domeniul impozitelor și taxelor 
locale 

lei/buc 0 

taxa certificat fiscal ptentru  întabularea construcțiilor executate fără autorizație de construire, înainte 
de intrarea în vigoare a Legii nr.453/2001 - locuințe 

lei/mp (suprafața 
desfășurată) 

12 

taxa certificat fiscal ptentru  întabularea construcțiilor executate fără autorizație de construire, înainte 
de intrarea în vigoare a Legii nr.453/2001 – construcții anexe 

lei/mp (suprafața 
desfășurată) 

7 

taxa pentru executarea de copii heliografice de pe planurile cadastrale sau de pe alte asemenea 
planuri 

  



a) planșa A4 la scara 1:10000/1:5000 lei/buc 15 

b) planșa A3 la scara 1:10000/1:5000 lei/buc 25 

c) planșa A4 la scara 1:500/1:1000 lei/buc 34 

d) planșa A4 la scara 1:500/1:1000 lei/buc 40 

taxa de înregistrare a persoanelor care solicită viza Orașului Sovata, în vederea deplasării în 
străinătate  

lei/viză 10 

taxa de afișare a anunțurilor de mediu pentru persoanele fizice și juridice  lei/afiș 20 

Baza sportivă   

închirierea terenului  de fotbal cu vestiar pentru meciuri oficiale lei/meci 520 

închirierea terenului  de fotbal teren întreg pentru antrenament fără vestiar lei/oră 157 

închirierea terenului  de fotbal, teren jumătate  pentru antrenament fără vestiar lei/oră 78 

închirierea terenului de fotbal cu gazon sintetic cu nocturnă lei/oră 129 

închirierea terenului de fotbal cu gazon sintetic fără noctură lei/oră 97 

închirierea terenului de baschet cu gazon sintetic cu nocturnă lei/oră 129 

închirierea terenului de baschet cu gazon sintetic fără nocturnă lei/oră 97 

taxa de acces la patinoar între orele 10,00 – 13,00 lei/oră 4 

taxa de acces la patinoar între orele 16,00 – 20,00 lei/oră 6 

închirierea de patine lei/pereche 6 

închirierea sălii de sport situată în str.Gara Mică lei/oră 129 

Centrul cultural Domokos Kazmer   

chiria sală mare de spectacol pentru spectacole de teatru, operă, operetă, balet, concert filarmonic 
sau alte manifestări artistice sau muzicale    

% / bilete vândute 15 % 

chiria sală mare de spectacol pentru alte manifestări decât cele enumerate mai sus lei/oră 117 

chiria sală de dans lei/oră 44 

Închiriere utilaje aflate în dotarea orașului Sovata   

Autobasculantă lei/ore 172 

buldoexcavator JCB lei/oră 162 

măturător stradal lei/oră 86 

tocător de crengi lei/oră 65 

Centrele publice de desfacere (piețele)   

taxa pentru vânzarea produselor din autoturisme, autoutilitare, autocamioane, tractoare, remorci, 
căruțe  

lei/zi 35 

taxa de vânzare a altor produse pe platoul pieții săptămânale lei/mp/zi 15 

taxa de vânzare din tonete, rulote, cărucioare ect. proprii a produselor alimentare instalate ocazional lei/mp/zi 100 

taxa de vânzare de pe mesele acoperite sau neacoperite lei/buc/zi 15 

taxa rezervare masă piața de zi din stațiune lei/buc/lună 516 

taxa de vânzare a florilor de orice fel lei/zi 25 

taxa de vânzare a pomilor fructiferi și ornamentale lei/zi 35 

taxa rezervare masă piața de zi –agroalimentară (piața nouă) lei/buc/lună 150 

taxa rezervare masă piața săptămânală lei/buc/masă 150 

închirierea cântarelor –balanță 5kg inclusiv lei/zi 15 

închirierea cântarelor –balanță 10kg inclusiv lei/zi 15 

închirierea cântarelor –balanță 500kg inclusiv lei/zi 50 



Alte taxe   

taxa de utilizare a sălii mare de ședințe din cadrul Orașului Sovata lei/oră 75 

taxa de utilizare a sălii mare de ședințe din cadrul Orașului Sovata lei/zi 231 

taxa pentru ocuparea unui loc de veci simplu în cimitirul public lei/25 ani 231 

taxa pentru ocuparea unui loc de veci dublu în cimitirul public lei/25 ani 458 

taxa de utilizare a casei funerare lei/ocazie 183 

taxa de difuzare spot publicitar în perioada octombrie – martie max.15 sec./zi 6 

taxa de difuzare spot publicitar în perioada octombrie – martie < 15 < 30 sec./zi 13 

taxa de difuzare spot publicitar în perioada octombrie – martie max.1 min./zi 28 

taxa de difuzare spot publicitar în perioada aprilie – septembrie max.15 sec./zi 13 

taxa de difuzare spot publicitar în perioada aprilie – septembrie < 15 < 30 sec./zi 23 

taxa de difuzare spot publicitar în perioada aprilie – septembrie max.1 min./zi 39 

taxă de cosire mp 6 

taxă de folosire a sălii multifuncționale din cart.Petofi sandor lei/oră 43 

taxa de folosire a parcării din str.Bradului nr.2 - microbuze lei/1oră 17 

taxa de folosire a parcării din str.Bradului nr.2 - microbuze lei/zi 81 

taxa de folosire a parcării din str.Bradului nr.2 - microbuze lei/lună/cursă 140 

taxa de folosire a parcării din str.Bradului nr.2 - autobuze lei/1oră 27 

taxa de folosire a parcării din str.Bradului nr.2 - autobuze lei/zi 134 

taxa pentru folosirea stațiilor taxi de către transportatori autorizați lei/auto/an 280 

taxa de liberă trecere în stațiune pentru autovehiculele cu masa între 3,5 – 7,5 tone  lei/auto/zi 30 

taxa de liberă trecere în stațiune pentru autovehiculele cu masa între 3,5 – 7,5 tone lei/auto/3 zile 71 

taxa de liberă trecere în stațiune pentru autovehiculele cu masa între 3,5 – 7,5 tone lei/auto/săptămână 94 

taxa de liberă trecere în stațiune pentru autovehiculele cu masa între 3,5 – 7,5 tone lei/auto/lună 184 

taxa de liberă trecere în stațiune pentru autovehiculele cu masa între 3,5 – 7,5 tone lei/auto/3 luni 364 

taxa de liberă trecere în stațiune pentru autovehiculele cu masa între 3,5 – 7,5 tone lei/auto/6 luni 481 

taxa de liberă trecere în stațiune pentru autovehiculele cu masa între 3,5 – 7,5 tone lei/auto/an 600 

taxa de liberă trecere în stațiune pentru autovehiculele cu masa între 7,5 – 25 tone lei/auto/zi 46 

taxa de liberă trecere în stațiune pentru autovehiculele cu masa între 7,5 – 25 tone lei/auto/3 zile 119 

taxa de liberă trecere în stațiune pentru autovehiculele cu masa între 7,5 – 25 tone lei/auto/săptămână 154 

taxa de liberă trecere în stațiune pentru autovehiculele cu masa între 7,5 – 25 tone lei/auto/lună 288 

taxa de liberă trecere în stațiune pentru autovehiculele cu masa între 7,5 – 25 tone lei/auto/3 luni 576 

taxa de liberă trecere în stațiune pentru autovehiculele cu masa între 7,5 – 25 tone lei/auto/6 luni 770 

taxa de liberă trecere în stațiune pentru autovehiculele cu masa între 7,5 – 25 tone lei/auto/an 959 

taxa de liberă trecere în stațiune pentru autovehiculele cu masa între 25 – 40 tone lei/auto/zi 119 

taxa de liberă trecere în stațiune pentru autovehiculele cu masa între 25 – 40 tone lei/auto/3 zile 288 

taxa de liberă trecere în stațiune pentru autovehiculele cu masa între 25 – 40 tone lei/auto/săptămână 384 

taxa de liberă trecere în stațiune pentru autovehiculele cu masa între 25 – 40 tone lei/auto/lună 721 

taxa de liberă trecere în stațiune pentru autovehiculele cu masa între 25 – 40 tone lei/auto/3 luni 1438 

taxa de liberă trecere în stațiune pentru autovehiculele cu masa între 25 – 40 tone lei/auto/6 luni 1924 

taxa de liberă trecere în stațiune pentru autovehiculele cu masa între 25 – 40 tone lei/auto/an 2428 

taxa de liberă trecere în stațiune pentru autovehiculele cu masa mai mare de 40 tone lei/auto/zi 358 



taxa de liberă trecere pe aleea Lacul Ursu pentru autovehiculele cu masa până la 7,5 tone  lei/auto/3 luni 419 

taxa de liberă trecere pe aleea Lacul Ursu pentru autovehiculele cu masa până la 7,5 tone  lei/auto/an 598 

taxa abonament parcare lei/auto/an 53 

taxa de autorizare pentru efectuarea de reclame sonore lei/zi 75 

taxa de ocupare a domeniului public sau privat cu garaje autorizate sau acceptate lei/mp/lună 1,15 

taxa de ocupare a stâlpilor cu plăcuțe orientative lei/buc/an. 25 

taxa de ocuparea domeniului public sau privat cu construcții provizorii, tonete, tarabe, ect.  lei/mp.lună sau fracțiune 21 

taxa de ocupare a terenului din domeniul public sau privat cu construcții de orice fel altele decât cele 
sezoniere –zona A 

lei/mp/lună 3,1 

taxa de ocupare a terenului din domeniul public sau privat cu construcții de orice fel altele decât cele 
sezoniere –zona B 

lei/mp./lună 2,9 

taxa de ocupare a terenului din domeniul public sau privat cu construcții de orice fel altele decât cele 
sezoniere –zona C 

lei/mp./lună 2,3 

taxa de ocupare a terenului din domeniul public sau privat cu construcții de orice fel altele decât cele 
sezoniere –zona D 

lei/mp./lună 2,1 

taxa pentru folosirea terenurilor din domeniul public sau privat în scopuri agricole - teren arabil lei/ha/an 226 

taxa pentru ocuparea partială a domeniului public sau privat  lei/mp/zi 3 

taxa pentru folosirea terenurilor din domeniul public sau privat în scopuri agricole - teren fâneață lei/ha/an 113 

taxa pentru folosirea domeniului public sau privat pentru vânzarea de produse , prestări servicii sau 
confecționarea de produse 

lei/mp/zi 6,2 

taxa pentru folosirea domeniului public sau privat pentru vânzarea de ziare, reviste,cărți și alte 
publicații  

lei/mp./zi 6,2 

închirierea terenurilor proprietate publică sau privată a statului sau a unităților adm. teritoriale aflate în 
administrarea sau în folosința persoanelor fizice sau juridice și care nu sunt închiriate pentru 
desfășurarea unor activități economice 

  

Zona A lei/mp/an 2,56 

Zona B lei/mp/an 1,95 

Zona C lei/mp/an 1,33 

Zona D lei/mp/an 0,68 

taxa ocupare teren din domeniul public sau privat pentru diferite activități/manifestări organizate de 
către oraș Sovata 

lei/mp/zi 6 

taxa certificat de înregistrare a vehiculelor care nu se supun înmatriculării lei/buc 7 

taxa plăcuță de înregistrare pentru mopede lei/buc 25 

taxa plăcuță de înregistrare a vehiculelor care nu se supun înmatriculării cu excepția mopedelor lei/buc 28 

taxă de afișare pentru afișele de orice fel în locurile autorizate lei/buc 4 

taxă distribuire pliante lei/zi 105 

Taxă de ocupare a stâlpilor cu indicatoare orientative lei/buc/an 22 

Lacul de agrement -Tineretului   

închirierea bărcilor și echipajelor de agrement –Lacul Tineretului 
lei/oră 

 
22 
 

închirierea bărcilor și echipajelor de agrement –Lacul Tineretului lei / ½  oră 27 

Închirierea hidrobicicletelor – Lacul Tineretului lei / ½  oră 27 

Închirierea hidrobicicletelor – Lacul Tineretului lei/oră 32 

taxa de pescuit Lacul Tineretului lei/ocazie 11 



taxa de intrare la strand - Lacul Tineretului   

       - adulți lei/pers./zi 0 

       -copii între 7-12 ani lei/pers/zi 0 

      -copii până la 7 ani, persoane cu handicap, veteranii de război, copii    
       instituționalizați 

lei/pers./zi 0 

abonamente de intrare - Lacul Tineretului   

- adulți   lei/pers./an 0 

- copii între 7-12 ani lei/pers./an 0 

 

CAPITOLUL IX – SANCŢIUNI 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

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

LIMITELE  STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL 

 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

- lei - - lei - 

 lit. a) se sancţionează cu amendă  (depunerea peste termen a declarațiilor) 70 – 279 Începând cu anul 2017 

 lit. b) se sancţionează cu amendă  (nedepunerea declarațiilor) 279 – 696 Începând cu anul 2017 

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

325 – 1.578 Începând cu anul 2017 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 

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

 Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă 280 – 1.116 Începând cu anul 2017 

 Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancţionează cu amendă 1.116 – 2.784 Începând cu anul 2017 

 Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 
evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la 
spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă 

325 – 1.578 Începând cu anul 2017 

 

                                                                
CAPITOLUL X – SCUTIRI  

    
      

 SCUTIRILE ACORDATE DE CONSILIULUI LOCAL  
Nr. 
crt. Temeiurile juridice 

1.  Art. 456 alin. (2) lit. a, lit.b, lit.c, lit.d, lit.e, li.f, lit.g, lit.i, lit.j, lit. k, lit.s , lit.t   

2.   

3.  Art. 456 alin. (4) 

4.   

5.  Art. 464 alin. (2)  lit a, lit.b, lit.c, lit.d, lit.e, lit.f, lit.g, lit.h, lit.i, lit.l, lit.n, lit.p, lit.r, lit.q 

6.   

7.  Art. 464 alin. (4).  

8.   

9.  Art. 485 alin. (1) . lit.a, lit.b, lit c, lit.d, lit.e, lit.f,  

10.   



11.  Art. 487 alin. (1) .lit.a, lit.b, lit.c, lit.d, lit.e 

12.   

NOTĂ: 1. Se cuprind numai reducerile şi scutirile acordate prin prezenta hotărâre care are caracter normativ. 
            2. Se inserează atâtea rânduri de câte este nevoie pentru cuprinderea oricăror alte taxe locale aplicabile situaţiilor specif ice la nivelul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 

 
 


