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   Consiliul local al municipiului             ANEX A I. 
                 Cluj-Napoca               la Hotărârea nr....../2013 

 
 

Impozite şi taxe locale administrate de c ătre DIRECŢIA TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE  
TITLUL IX – Impozite şi taxe locale din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 
CAPITOLUL  I –  IMPOZITUL PE CL ĂDIRI 

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

Art.251 alin.(3) din Legea nr.571/2003 
Valoarea impozabilă  începând cu 

01.02.2013 
Valoarea impozabilă prevăzută de  

H.G.nr.1309/2012 
Valoarea impozabilă  începând cu 

01.01.2014 
- lei/m² - - lei/m² - - lei/m² - 

Tipul clădirii 
 

Clădire cu 
instalaţii de apă, 

canalizare,  
electrice şi  

încălzire (condiţii 
cumulative) 

Clădire fără instalaţii 
de apă,canalizare, 

electrice sau 
încălzire 

Clădire cu 
instalaţii de apă, 

canalizare,  
electrice şi 

încălzire (condiţii 
cumulative) 

Clădire fără instalaţii 
de apă,canalizare, 

electrice sau 
încălzire 

Clădire cu 
instalaţii de apă, 

canalizare,  
electrice şi  

încălzire (condiţii 
cumulative) 

Clădire fără 
instalaţii de 

apă,canalizare, 
electrice sau 

încălzire 

0   5 6   
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu 

pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din 
orice alte materiale rezultate în urma unui 
tratament termic şi/sau chimic 

935 555 935 555 935 555 

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

254 159 254 159 254 159 

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 

159 143 159 143 159 143 

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

95 63 95 63 95 63 
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E. În cazul contribuabilului care deţine la 
aceeaşi adresă încăperi amplasate la 
subsol, la demisol şi/sau la mansardă, 
utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile 
de clădiri prevăzute la lit. A-D 

75% din suma 
care s-ar aplica 

clădirii 

75% din suma 
care s-ar aplica 

clădirii 

75% din suma 
care s-ar aplica 

clădirii 

75% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

75% din suma 
care s-ar aplica 

clădirii 

75% din suma 
care s-ar 

aplica clădirii 

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

50% din suma 
care s-ar aplica 

clădirii 

50% din suma 
care s-ar aplica 

clădirii 

50% din suma 
care s-ar aplica 

clădirii 

50% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

50% din suma 
care s-ar aplica 

clădirii 

50% din suma 
care s-ar 

aplica clădirii 

*) Calculul impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice se face conform prevederilor art.251 şi art.252 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările 
şi completările ulterioare 
 
 
 
Începând cu anul 2013, potrivit H.C.L. nr.225/2012, pentru persoanele fizice se acordă o reducere cu 50% de la plata impozitului pe clădirea, folosită 
ca domiciliu, aflată în „clasa energetică A” şi care deţine o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (LEED, BREEAM sau DGNB), ca şi „clădire 
verde”,  
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În cazul persoanelor juridice *), impozitul/taxa pe clădiri se calculează **) prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii. 
 

 
 

Tip  

Prevederi 
Legea 

nr.571/2003 

Cota de 
impozitare 
începând cu 
01.02.2013 

Cota de impozitare 
începând cu 
01.01.2014 

În cazul clădirii dobândite  în ultimii 3 ani  sau  a cărei valoare de inventar este  reevaluată în 
ultimii  3 ani 0,25% - 1,50%   

a)Cota de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii  1.00% 1.00% 

b)Cota de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii, utilizate pentru activităţi social-umanitare de 
către asociaţii/fundaţii a căror statut  prevede desfăşurarea de activităţi social-umanitare . 

 0,25% 0,25% 

c) Cota de impozitare pentru clădirea aflată „în clasă energică A” şi care deţine o certificare oficială 
recunoscută la nivel mondial (LEED, BREEAM sau DGNB), ca şi „cl ădire verde” 

 0,25% 0,25% 

În cazul clădirii a cărei valoare de inventar este nereevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal 
de referinţă,  10% - 20% 10% 10% 

În cazul clădirii a cărei valoare de inventar este nereevaluată în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal 
de referinţă,  30%-40% 30% 30% 

Cota de impozitare pentru cladirile cu destinaţie turistica ce nu  funcţionează în cursul unui an 
calendaristic 

Minimum  5% 
din valoarea de 

inventar a 
clădirii 

5% 5% 

 
În vederea aplicării cotei de impozitare/taxare prevăzute la litera b) din tabelul de mai sus  , contribuabilii persoane juridice vor comunica serviciului de 
specialiate , în anexă la Declaraţia/Decizia de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri ( -formular tipizat- în 2 exemplare), completată la secţiunile 
care revin contribuabilului, următoarele: 
-statutul fundaţiei/ asociatiei - document certificat pentru conformitate cu originalul; 
-declaraţie notarială pe proprie răspundere a preşedintelui/administratorului din care să rezulte tipul de activităti social umanitare desfăşurat în spaţiu precum şi  
sursa veniturilor ; 
Contribuabilul va depune o declaraţie notarială anuală privind continuitatea activitaţii social- umanitare defăşurată în spatiu, cu termen de depunere 31 ianuarie a 
anului fiscal următor; 
 
Nu beneficiază de aplicarea  cotei de impozitare/taxare prevăzute la litera b) asociaţiile/fundaţiile/cultele/entităţile de utilitate publică care prestează activităţi 
social-umanitare contra cost.  
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În vederea aplicării  cotei de impozitare/taxare prevăzute la litera c) din tabelul de mai sus , contribuabilii persoane juridice vor comunica serviciului de specialiate , în 
anexă la Declaraţia/Decizia de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri ( -formular tipizat- în 2 exemplare), completată la secţiunile care revin 
contribuabilului, următoarele: 
-actul de dobândire/modernizare/modificare/extindere/etc. a dreptului de proprietate; 
-autorizaţia de construire şi procesul -verbal de recepţie-în cazul clădirilor nou construite; 
-certificatul de performanţă energetică ”clasa energetică A”; 
-certficatul internaţional „Clădirea verde”, recunoscut la nivel mondial (LEED, BREEAM sau DGNB); 
-declaraţie de conformitate, eliberată de Consiliul Român pentru Clădiri Verzi. 
-documentele care au stat la baza înregistrării contabile a reevaluării/modernizării/modificării/extinderii; 

 
Documentele necesare pentru  stabilirea impozitului pe clădiri  prin aplicarea cotei de impozit pentru cladirile cu destinaţie turistică ce nu  funcţionează în cursul 
unui an calendaristic: 
-declaraţie pe proprie răspundere, până la data de 31 ianuarie a anului fiscal, privind funcţionarea sau nefuncţionarea unităţii de cazare în cursul anului; 

-la solicitarea compartimentului de specialitate, contribuabilii au obligaţia de a depune la dispoziţia acestuia documente justificative, aferente activităţii pentru care sunt 
autorizaţi, referitoare la funcţionarea unităţii de cazare, cum ar fi: facturi de utilităţi, facturi fiscale, bon fiscal, state de plată ale salariaţiolor, etc. 
 

*)  Potivit art.249 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal,  
(1)Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru acea clădire, exceptând cazul în care în prezentul titlu se prevede diferit. 
(3) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, 
persoanelor juridice, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de 
administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri  
Potivit Normelor metodologice de aplicare a art.249 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal,  
„...Dacă o persoană juridică - concesionar, locatar, titular al dreptului de administrare sau de folosinţă - încheie ulterior contracte de concesiune, închiriere, administrare 
sau folosinţă pentru aceeaşi clădire cu alte persoane, taxa pe clădiri va fi datorată de utilizatorul final. 
(3) Contribuabilii prevăzuţi la alin. (2) vor anexa la declaraţia fiscală, în fotocopie semnată pentru conformitate cu originalul, actul privind concesionarea, închirierea, darea în 
administrare sau în folosinţă a clădirii respective. În situaţia în care în acest act nu sunt înscrise valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanei juridice 
care a hotărât concesionarea, închirierea, darea în administrare sau în folosinţă a clădirii, precum şi data înregistrării în contabilitate a clădirii respective, iar în cazul 
efectuării unor reevaluări, data ultimei reevaluări, la act se anexează, în mod obligatoriu, un certificat emis de către proprietari, prin care se confirmă realitatea menţiunilor 
respective. 
**) Calcului impozitului/taxei pe clădiri în cazul persoanelor juridice se face conform prevederilor art.253  din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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CAPITOLUL  II  -  IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN 
 

 Impozitul*/Taxa**) pe terenurile amplasate în intr avilan – terenuri cu construc ţii 
 
 
Art.258 alin.(2)din Legea nr.571/2003                                                                                                                                                               - lei/ha - 

Zona 
în 

cadrul 
locali-
tăţii 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi, 
începând cu 01.02.2013 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de 
localităţi, prevăzute de H.G.nr.1309/2012 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi, 
începând cu 01.01.2014 

A 8597 8597 8597 

B 6499 6499 6499 

C 4447 4447 4447 

D 2113 2113 2113 
Municipiul Cluj-Napoca are rangul I 
Potrivit art .256 din Legea  nr.571/2003 privind Codul fiscal  
 *) (1)Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta un impozit anual, exceptând cazurile în care în prezentul titlu se 
prevede altfel. 
**) (3)Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în 
folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în 
condiţii similare impozitului pe teren. 
  
 Potrivit H.G. nr.44/2003 (modificată şi completată de HG. nr.50/2012) Norme metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal 
(2^3) În cazul terenurilor proprietate publicã şi privatã a statului ori a unitãţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare sau în 
folosinţã persoanelor fizice ori persoanelor juridice, se datoreazã taxa pe teren în sarcina concesionarilor, locatarilor ori titularilor dreptului de administrare sau 
de folosinţã, dupã caz. Dacã o persoanã juridicã - concesionar, locatar, titular al dreptului de administrare ori de folosinţã - încheie ulterior contracte de 
concesiune, închiriere, administrare sau folosinţã pentru acelaşi teren cu alte persoane, taxa pe teren va fi datoratã de utilizatorul final. 
 
 
Calculul impozitului /taxei pe teren se face potrivit art. 258 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Impozitul/Taxa*) pe terenurile amplasate în intravi lan  

- Orice alt ă categorie de folosin ţă decât cea de terenuri cu construc ţii - 
 
 
 
Art.258 alin.(4) din Legea nr.571/2003                                                                                                                                                              - lei/ha  - 

Nivelurile impozitului/taxei începând cu 
01.02.2013 

-valori actualizate cu coeficientul de 
corecţie( cu 5)- 

Nivelurile impozitului/taxei prevăzute de 
H.G.nr.1309/2012 

-valori actualizate cu coeficientul de 
corecţie (cu 5)- 

Nivelurile impozitului/taxei începând cu 
01.01.2014 

-valori actualizate cu coeficientul de corecţie( 
cu 5)- 

Nr 

Crt 

                              Zona 

 

Categoria  

De  folosinţă 
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona A Zona B Zona C Zona D Zona A Zona B Zona C Zona D 

1 Teren arabil 140 105 95 75 140 105 95 75 140 105 95 75 

2 Păşune 105 95 75 65 105 95 75 65 105 95 75 65 

3 Fâneaţă 105 95 75 65 105 95 75 65 105 95 75 65 

4 Vie 230 175 140 95 230 175 140 95 230 175 140 95 

5 Livadă 265 230 175 140 265 230 175 140 265 230 175 140 

6 Pădure sau alt teren cu 
vegetaţie forestieră 

140 105 95 75 140 105 95 75 140 105 95 75 

7 Teren cu ape 75 65 40 X 75 65 40 X 75 65 40 X 

8 Drumuri şi căi ferate X X X X X X X X X X X X 

9 Neproductiv X X X X X X X X X X X X 
*)Potrivit art .256 din Legea  nr.571/2003 privind Codul fiscal , cu modificările şi completările ulterioare, pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori 
a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a 
concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren. 
 
 
Calculul impozitului /taxei pe teren se face potrivit art. 258 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Coeficientul de corecţie este stabilit potrivit art.258.(5)din Legea  nr.571/2003 privind Codul fiscal . 
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Impozitul/taxa*)  pe terenurile amplasate în extrav ilan 
Pentru municipiul Cluj-Napoca sunt stabilite prin H CL nr.264/2002 dou ă zone fiscale: zona I(A) şi zona II(B) 

Art.258.alin. (6 ) din Legea nr.571/2003                                                                                                                                                                - lei/ha - 

Nivelurile  impozitului/taxei  
începând cu 01.02.2013 -valori 
actualizate cu coeficientul de 
corecţie 2,50 pentru zona A, 
respectiv 2,40 pentru zona B- 

Nivelurile  impozitului/taxei  prevăzute de  
H.G.nr. 1309/2012  - valori actualizate cu 
coeficientul de corecţie 2,50 pentru zona 

A, respectiv 2,40 pentru zona B- 

Nivelurile  impozitului/taxei  începând cu 
01.01.2014 -valori actualizate cu 

coeficientul de corecţie 2,50 pentru zona 
A, respectiv 2,40 pentru zona B- 

Nr 

Crt 

                         

                                   Zona 

Categoria  

de  folosinţă 

Zona A Zona B Zona A Zona B Zona A Zona B 

1 Teren cu construcţii 77,5 67,2 77,5 67,2 77,5 67,2 

2 Arabil 125 115,2 125 115,2 125 115,2 

3 Păşune 70 62,4 70 62,4 70 62,4 

4 Fâneaţă 70 62,4 70 62,4 70 62,4 

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

137,5 127,2 137,5 127,2 137,5 127,2 

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

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

140 127,2 140 127,2 140 127,2 

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

7. Pădure sau alt teren cu vegetaţie 
forest. cu excepţia celui prevăz.la 
nr.crt.7.1 

40 33,6 40 33,6 40 33,6 

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

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

15 12 15 12 15 12 

8.1. Teren cu amenajări piscicole 85 74,4 85 74,4 85 74,4 

9 Drumuri şi căi ferate x x x x x x 

10. Teren neproductiv x x x x x x 
*)Potrivit art .256 din Legea  nr.571/2003 privind Codul fiscal , cu modificările şi completările ulterioare, pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori 
a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a 
concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren. 
Calculul impozitului /taxei pe teren se face potrivit art. 258 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 
Coeficientul de corecţie este stabilit potrivit art.251 alin.(5)  din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal. 
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CAPITOLUL III  - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPO RT 

 
 
Art.263 alin.(2) din Legea nr.571/2003  (H.G. nr.13 09/2012) 
 

Nivelurile de impozitare 
începând cu 01.02.2013 

Nivelurile de impozitare 
prevăzute de H.G. 

nr.1309/2012 

Nivelurile de impozitare 
începând cu 01.01.2014 

 Mijloace de transport cu trac ţiune mecanic ă 
Suma, în lei, pt.fiecare 
grupă de 200 cm³ sau 
fracţiune din aceasta 

Suma, în lei, pt.fiecare grupă 
de 200 cm³ sau fracţiune din 

aceasta 

Suma, în lei, pt.fiecare 
grupă de 200 cm³ sau 
fracţiune din aceasta 

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cmc sau frac ţiune din aceasta) x x x 

1. Motorete, scutere, motociclete, autoturisme cu capacitatea cilindrică 
de până la 1600 cm3 inclusiv 

8 8 8 

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3 

inclusiv 18 18 18 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3 
inclusiv 

72 72 72 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3 
inclusiv 

144 144 144 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 290 290 290 

6. Autobuze, autocare, microbuze 24 24 24 

7. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă 
autorizată de până la 12 tone inclusiv 

30 30 30 

8. Tractoare înmatriculate 18 18 18 

II. Vehicule înregistrate x x x 

1.Vehicule cu capacitate cilindrică x x x 

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cmc 2 2 – 4 2 

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cmc 4 4 – 6 4 

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 50 lei/an 50-150 lei/an 50 lei/an 
Nota: Valorile sunt cele prevăzute la art.263 alin.(2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările aduse prin Legea nr.209/2012 privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi nu au fost indexate 
deoarece de la data adoptării lor au trecut mai puţin de 3 ani. 
Calculul impozitului pe mijloacele de transport se face potrivit art 263 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 
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Art.263 alin.(4) din Legea nr.571/2003 (H.G. nr.130 9/2012) 
 

                                  
         Autovehicule de transport marf ă cu masa total ă autorizat ă egală sau mai mare de 12 tone          

                                  
Impozitul  începând cu 

01.02.2013 
 (lei/an) 

Impozitul  prevăzut  H.G. 
nr.1309/2012 

(lei/an) 

Impozitul  începând cu 
01.01.2014 

 (lei/an) 

 
Numărul de axe şi greutatea brut ă încărcat ă maxim ă 

admis ă 
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 

Ax(e) 
motor(oare) cu 

sistem de 
suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme 
de suspensie 
pentru axele 

motoare 

I. Vehicule cu două axe        
    1. Masa  de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 133 0 133 0 133 
    2. Masa  de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 133 367 133 367 133 367 
    3. Masa  de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 367 517 367 517 367 517 
    4. Masa  de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 517 1169 517 1169 517 1169 
    5. Masa  de cel puţin 18 tone 517 1169 517 1169 517 1169 
II. Vehicule cu trei axe        
    1. Masa  de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 133 231 133 231 133 231 
    2. Masa  de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 231 474 231 474 231 474 
    3. Masa  de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 474 615 474 615 474 615 
    4. Masa  de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 615 947 615 947 615 947 
    5. Masa  de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 947 1472 947 1472 947 1472 
    6. Masa  de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 947 1472 947 1472 947 1472 
    7. Masa  de cel puţin 26 tone 947 1472 947 1472 947 1472 
III. Vehicule cu patru axe       
    1. Masa  de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 615 623 615 623 615 623 
    2. Masa  de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 623 973 623 973 623 973 
    3. Masa  de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 973 1545 973 1545 973 1545 
    4. Masa  de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1545 2291 1545 2291 1545 2291 
    5. Masa  de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1545 2291 1545 2291 1545 2291 
    6. Masa  de cel puţin 32 tone 1545 2291 1545 2291 1545 2291 
 
Nota: Valorile sunt cele prevăzute la art.263 alin.(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.125/2011 şi nu au 
fost indexate deoarece de la data adoptării lor au trecut mai puţin de 3 ani. 
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Art.263 alin.(5) din Legea nr.571/2003 Combina ţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tr en rutier, de transport de marf ă cu  
        masa total ă maxim ă autorizat ă egală sau mai mare de 12 tone  
(Valorile sunt cele prevăzute la art.263 alin.(5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.125/2011 şi nu au fost indexate deoarece de la 
data adoptării lor au trecut mai puţin de 3 ani.) 

Impozitul  începând cu 
01.02.2013 

 (lei/an) 

Impozitul  prevăzut  
 H.G. nr.1309/2012 

(lei/an) 

Impozitul  începând cu 
01.01.2014 

 (lei/an) 

 
Numărul de axe şi greutatea brut ă încărcat ă maxim ă 

admis ă 
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 

Ax(e) 
motor(oare) cu 

sistem de 
suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie 

pentru axele 
motoare 

I. Vehicule cu 2+1 axe        
    1. Masa  de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0 0 0 
    2. Masa  de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0 0 0 
    3. Masa  de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 60 0 60 0 60 
    4. Masa  de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 60 137 60 137 60 137 
    5. Masa  de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 137 320 137 320 137 320 
    6. Masa  de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 320 414 320 414 320 414 
    7. Masa  de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 414 747 414 747 414 747 
    8. Masa  de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 747 1310 747 1310 747 1310 
    9. Masa  de cel puţin 28 tone 747 1310 747 1310 747 1310 
II. Vehicule cu 2+2 axe       
    1. Masa  de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 128 299 128 299 128 299 
    2. Masa  de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 299 491 299 491 299 491 
    3. Masa  de cel putin 26 tone, dar mai mica de 28 tone 491 721 491 721 491 721 
    4. Masa  de cel putin 28 tone, dar mai mica de 29 tone 721 871 721 871 721 871 
    5. Masa  de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 871 1429 871 1429 871 1429 
    6. Masa  de cel putin 31 tone, dar mai mica de 33 tone 1429 1984 1429 1984 1429 1984 
    7. Masa  de cel putin 33 tone, dar mai mica de 36 tone 1984 3012 1984 3012 1984 3012 
    8. Masa  de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1984 3012 1984 3012 1984 3012 
    9. Masa  de cel putin 38 tone 1984 3012 1984 3012 1984 3012 
III. Vehicule cu 2+3 axe        
    1. Masa  de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1579 2197 1579 2197 1579 2197 
    2. Masa  de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2197 2986 2197 2986 2197 2986 
    3. Masa  de cel puţin 40 tone 2197 2986 2197 2986 2197 2986 
IV. Vehicule cu 3+2 axe        
    1. Masa  de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1395 1937 1395 1937 1395 1937 
    2. Masa  de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1937 2679 1937 2679 1937 2679 
    3. Masa  de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2679 3963 2679 3963 2679 3963 
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    4. Masa  de cel puţin 44 tone 2679 3963 2679 3963 2679 3963 
V. Vehicule cu 3+3        
    1. Masa  de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 794 960 794 960 794 960 
    2. Masa  de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 960 1434 960 1434 960 1434 
    3. Masa  de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1434 2283 1434 2283 1434 2283 
    4. Masa  de cel puţin 44 tone 1434 2283 1434 2283 1434 2283 
Art.263 alin.(6) din Legea nr.571/2003 

Remorci, semiremorci sau rulote 
Nivelurile de impozitare 
începând cu 01.02.2013 

Nivelurile de impozitare prevăzute de  
H.G. nr.1309/2012 

Nivelurile de impozitare 
începând cu 01.01.2014 

 

Masa total ă maxim ă autorizat ă 
Impozitul (lei) Impozitul (lei) Impozitul (lei) 

a. Până la 1 tonă inclusiv    9 9 9 

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 34 34 

c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone  52 52 52 

d. Peste 5 tone 64 64 64 

Art.263 alin.(7) din Legea nr.571/2003 (H.G. nr.130 9/2012) 
Mijloace de transport pe ap ă 

Mijlocul de transport pe ap ă Nivelurile de impozitare 
începând cu 01.02.2013 

Nivelurile prevăzute de  

H.G. nr.1309/2012 

Nivelurile de 
impozitare începând 

cu 01.01.2014 

 Impozitul (lei) Impozitul (lei) Impozitul (lei) 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal     
21 

21 
 

21 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56 56 56 

3. Bărci cu motor 210 210 210 

4. Nave de sport şi agrement*) 836 Între 0 şi 1119 836 

5. Scutere de apă 210 210 210 

6. Remorchere şi împingătoare:    

   a) Până la 500 CP inclusiv  559 559 559 

   b) Peste 500 CP şi până la  2.000 CP inclusiv    909 909 909 

   c) Peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP inclusiv  1398 1398 1398 

   d) Peste 4.000 CP       2237 2237 2237 

7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta  182 182 182 
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8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:    

    a) Cu capacitatea de încărcare până la 1.500 de tone inclusiv 182 182 182 

    b) Cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 de tone şi până la 3.000 de 
tone inclusiv  

280 280 
280 

    c) Cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 de tone 490 490 490 

 
CAPITOLUL IV – TAXA  PENTRU  FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 

Art.270 alin (4) din Legea nr.571/2003  
Tip Prevederi Legea nr.571/2003 Cota aprobată începând cu 

01.02.2013 
Cota aprobată începând cu 01.01.2014 

Cota pentru stabilirea taxei pentru 
servicii de reclamă şi publicitate 

 
1% - 3% 

 
2% 

 
2% 

PROCEDURA de stabilire a obligaţiei fiscale 
Calculul taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate se face potrivit art 270 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal , cu modificările şi completările ulterioare 
Prestatorul serviciului de reclamă şi publicitate are  obligaţia să  depună declaraţie fiscală ( formular tipizat - pus la dispoziţie gratuit) la compartimentul de 
specialitate al Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale  sub sancţiunile prevăzute la art 294 alin.(2) din Codul fiscal, până la data stabilită pentru fiecare plată a taxei 
pentru servicii de reclamă şi publicitate. 
Art.271 alin.(2) din Legea nr. 571/2003 

Nivelurile prevăzute de  
Legea nr.571/2003  

Nivelurile aprobate 
începând cu 
01.02.2013 

Nivelurile prevăzute H.G. 
nr.1309/2012 

Nivelurile aprobate 
începând cu 
01.01.2014 Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi 

publicitate  
-lei/m2 sau fracţiune de 

m2  
-lei/m2 sau fracţiune de 

m2  
-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 

Între 0 şi 28, inclusiv 18 Între 0 şi 32, inclusiv 18 

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură 
de afişaj pentru reclamă şi publicitate Între 0 şi 20, inclusiv 10 Între 0 şi 23, inclusiv 10 

PROCEDURA de stabilire a obligaţiei fiscale 
Calculul taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se face potrivit art 271 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal , cu modificările şi completările 
ulterioare 
În baza art.271 (5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal şi a H.G.nr 44/2004 Norme Metodologice de aplicare a Codului fiscal pentru utilizarea unui panou, 
afişaj sau structură de afişaj  pentru reclamă şi publicitate într-un loc public, care nu are la bază un contract de publicitate, se stabileşte taxa pentru afişaj în scop de 
reclamă şi publicitate, pe metru pătrat de afişaj, plătită de utilizator la bugetul local al unităţii administrativ teritoriale în raza căreia este amplasat panoul, afişajul sau 
structura de afişaj. În cazul în care panoul, afişajul sau structura de afişaj este închiriată unei alte persoane, utilizatorul final va datora taxa în condiţiile art 270 sau 
271 din Codul fiscal, după caz.Taxa se calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a afişajului cu taxa stabilită de autoritatea 
deliberativă.Suprafaţa pentru care se datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate este determinată de dreptunghiul imaginar în care se înscriu 
toate elementele ce compun afişul, panoul sau firma, după caz.Firma instalată la locul în care o persoană derulează o activitate economică este asimilată afişului. 
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Persoanele care datorează taxă de afişaj în scop de reclamă şi publicitate au  obligaţia să  depună declaraţie fiscală ( formular tipizat Model ITL 014- pus la 
dispoziţie gratuit) la compartimentul de specialitate al Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale în a cărei rază este amplasat panoul, afişajul sau structura de afişaj, sub 
sancţiunile prevăzute la art 294 alin.(2) din Codul fiscal, în termen de 30 de zile de la data amplasării. 
Depunerea  declaraţiei de impunere şi/sau efectuarea plăţii nu îl exonerează pe contribuabil de aplicarea sacţiunilor prevăzute de Regulamentul privind organizarea, 
autorizarea şi aplasarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Cluj-Napoca, aprobat prin HCL nr.130/2009. 
 

 
CAPITOLUL V – IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE 

 
Art.274 alin (2) din Legea nr.571/2003  

Tip Prevederi Legea 
nr.571/2003 

Cota aprobată 
începând cu 
01.02.2013 

Cota aprobată începând 
cu 01.01.2014 

Cota pentru stabilirea impozitului pe spectacol în cazul unui spectacol de teatru, 
balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, 
prezentarea unui film la cimematograf, spectacol de circ sau orice competiţie 
sportivă internă sau internaţională 

 
 

2% 

 
 

2% 

 
 

2% 

Cota pentru stabilirea impozitului pe spectacol în cazul oricărei alte manifestări 
artistice 

 
5% 

 
5% 

 
5% 

Calculul impozitului pe spectacole se face potrivit art 274 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal , cu modificările şi completările ulterioare 
 
Art.275 alin.(2) din Legea nr. 571/2003 

Nivelurile de impozitare începând cu 
01.02.2013 

-valorile au fost ajustate cu 
coeficientul de corecţie (5)- 

Nivelurile prevăzute de  
H.G. nr.1309/2012 

 -valorile au fost ajustate cu 
coeficientul de corecţie (5)- 

Nivelurile de impozitare începând cu 
01.01.2014 

-valorile au fost ajustate cu 
coeficientul de corecţie (5)- 

Manifestarea artistică sau activitatea distractivă: 

- lei/m2 /zi- - lei/m2 /zi- - lei/m2 /zi- 

a) în cazul videotecilor  2 Între 0 şi 10, inclusiv 2 

b) în cazul discotecilor 3 Între 0 şi 15, inclusiv 3 

Calculul impozitului pe spectacole se face potrivit art 275 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal , cu modificările şi completările ulterioare 
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CAPITOLUL  VI – TAXA HOTELIER Ă 
 
Art.278 din Legea nr.571/2003 
 

 Cota prevăzută de Legea 571/2003 Cota stabilită începând cu 
01.02.2013 Cota stabilită începând cu 01.01.2014 

Cota din valoarea totală a cazării/tariful 
de cazare pentru fiecare zi de sejur 

1% 1% 1% 

Calculul taxei hoteliere se face potrivit art 279 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal , cu modificările şi completările ulterioare 
 

 
CAPITOLUL  VII – ALTE TAXE LOCALE    

 
 
Art.283 alin.(3) din Legea nr.571/2003 

 Nivelurile prevăzute de Legea 571/2003 Taxa aprobată începând cu 
01.02.2013 Taxa aprobată începând cu 01.01.2014 

Taxa pentru  vehicule  lente Nu sunt prevăzute limite 6 lei/an 6 lei/an 

 
Orice persoana care are în proprietate un vehicul lent datorează o taxă anuală denumită în continuare taxa pentru vehicule lente. 
Taxa pentru vehicule lente se datorează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care au fost dobândite. 
Taxa pentru vehicule lente se dă la scădere în cazul înstrăinării sau radierii în timpul anului din evidenţele autorităţilor la care sunt înmatriculate (înregistrate) 
începând cu data de întâi a lunii următoare în care a apărut una din aceste situaţii. 
Taxa pentru vehicule lente se stabileşte de către compartimentele de specialitate ale Direcţiei Impozite şi taxe locale, pe baza declaraţiei de impunere depuse de 
către contribuabil (formular tipizat Model ITL 016 - pus la dispoziţie gratuit) 
Taxa pentru vehicule lente, amenzile şi majorările de întârziere aferente constituie venit propriu al bugetului local şi se plăteşte pâna la data de 31 martie a fiecărui 
an. Pentru vehiculele lente dobândite în cursul anului (ulterior date de 31 martie) taxa datorată se achită la data luării în evidenţă de către compartimentul de 
specialitate. 
Orice persoană care dobândeşte sau înstrăineză un vehicul lent are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală – model tipizat – în termen de 30 de zile inclusiv. 
Constituie contravenţie depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere şi se sancţioneză cu amendă de la de 60 lei la 240 lei în cazul persoanelor fizice, 
respectiv de la 240 lei la 960 lei în cazul persoanelor juridice. 
Direc ţia Impozite şi taxe locale, prin serviciile de specialitate este  responsabil ă pentru stabilirea, controlul şi colectarea taxei pentru vehicule lente, 
precum şi a amenzilor şi major ările de întârziere aferente. 
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CAPITOLUL  VIII– SANC ŢIUNI  
 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 
 

Niveluri actualizate pentru anul 2013 Niveluri actu alizate pentru anul 2014 

Art.294 alin.(3) Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă 
de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la alin. (2) lit.b) - d) cu amendă de 
la 279 lei la 696 lei 

Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la 
70 lei la 279 lei, iar cele de la alin. (2) lit.b) - d) cu amendă de la 279 lei la 
696 lei 

Art.294 alin.(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 de la 325 lei la 1.578 lei 

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 
de la 325 lei la 1.578 lei 

 
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDIC E 

 
Niveluri actualizate pentru anul 2013 Niveluri actu alizate pentru anul 2014 

Art.294 
alin.(6) 

Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă 
de la 280 lei la 1.116 lei, iar cele de la lit.b)-d) cu amendă de la 
1.116 lei la 2.784 lei 

Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la 
280 lei la 1.116 lei, iar cele de la lit.b)-d) cu amendă de la 1.116 lei la 
2.784 lei 

Art.294 
alin.(6) 

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 de la 1.300 lei la 6.312 lei 

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 
de la 1.300 lei la 6.312 lei 

 
 
Începând cu  anul fiscal 2007 contravenţiilor prevăzute la art.294 li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 
48 de ore de la data încheierii procesului –verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii. 
 
 
 


