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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 MUNICIPIULUI SUCEAVA 

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  II –  IMPOZITUL PE CLĂDIRI ŞI TAXA PE CLĂDIRI 

Art. 457 alin. (1) –      Pentru clădirile rezidenţiale şi         

clădirile-anexă aflate în proprietatea persoanelor fizice                                 
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

PENTRU ANUL 2022 
COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 

0,08% - 0,2% 0,09% 

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

- 

 
 
 

Tipul clădirii 
 

VALORILE  INDEXATE STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL PENTRU ANUL 2022 

VALORILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

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 

1129 677 1129 677 

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  

339 226 339 226 

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi 
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale 
rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic   

226 198 226 198 

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   

141 85 141 85 

 

ANEXA 1 
la Hotărârea Consiliului Local 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2022 
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 COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2022 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022 

Art. 458 alin. (1)   - pentru 

clădirile nerezidenţiale aflate în 
proprietatea persoanelor fizice                                 

0,2% - 1,3% 0,5% 

Art. 458 alin. (1)   - pentru 
clădirile nerezidenţiale aflate în 
proprietatea persoanelor fizice, 

în următoarele cazuri:                               

0,2% - 1,3% 

0,7% 
 

- valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 

ani anteriori anului de referinţă, este mai mică decât valoarea de impozitare stabilită 

conform art.457 din Legea 227/2015; 

- valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani 

anteriori anului de referinţă, este mai mică decât valoarea de impozitare stabilită conform 

art.457 din Legea 227/2015; 

- valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în 

cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, este mai mica decât 

valoarea de impozitare stabilită conform art.457 din Legea 227/2015. 

Art.458 alin. (3) – pentru clădirile 
nerezidenţiale aflate în 
proprietatea persoanelor fizice, 
utilizate pentru activităţi din 
domeniul agricol 

0,4% 0,4% 

Art. 458 alin (4) -  în cazul în 

care valoarea clădirii nerezidenţiale 
nu poate fi calculată conform 
Art.458 alin.(1)  

2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457 din 
Codul Fiscal 

2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 
457 din Codul Fiscal 

 

 
COTA STABILITĂ DE 

CONSILIUL LOCAL PENTRU 
ANUL 2022 

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL PENTRU 
ANUL 2022 CU APLICAREA 

COTEI ADIŢIONALE 
Art. 460 alin. (1)  pentru clădirile 
rezidenţiale aflate în proprietatea 
sau deţinute de persoanele 
juridice                            

0,08% - 0,2% 0,2% 0,3% 

Art. 460 alin. (2)   - pentru 

clădirile nerezidenţiale aflate în 
proprietatea sau deţinute de 
persoanele juridice                                                             

0,2% - 1,3% 1,3% 1,8% 
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Art.460 alin (3) – pentru clădirile 
nerezidenţiale aflate în 
proprietatea sau deţinute de 
persoanele juridice, utilizate 
pentru activităţi din domeniul 
agricol,  

0,4% 0,4% 0,6% 

Art.460 alin (8) - în cazul în care 
proprietarul clădirii nu a actualizat 
valoarea impozabilă a clădirii în 
ultimii 5 ani anteriori anului de 
referinţă 

5% 5% 7,5% 

Art. 462 alin. (2) – Bonificaţie 

acordată pentru plata cu anticipaţie 
a impozitului pe clădiri, datorat 
pentru întregul an de către 
contribuabili – persoane fizice şi 
juridice, până la primul termen de 
plată inclusiv 

0% - 10% 10% 

 

CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL PE TEREN ŞI TAXA PE TEREN 

Art. 465 alin. (2)              teren amplasat în intravilan                                                                                                                                        - lei/ha - 

Zona în 
cadrul 

localităţii 
 

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

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   6.821 – 17.055      9.064    

B   4.759 – 11.897      6.323    

C     3.012 – 7.530      4.002    

D     1.592 – 3.981      2.116    
  

 
 
Art. 465 alin. (4)             teren amplasat în intravilan                                                                                                                                          - lei/ha - 

Nr. 
crt. 

                        Zona 
 
Categoria  
de  folosinţă 

NIVELURILE  INDEXATE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022  

A B C D A B C D 

1 Teren arabil 32 24 21 17 32 24 21 17 
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2 Păşune 24 21 17 15 24 21 17 15 

3 Fâneaţă 24 21 17 15 24 21 17 15 

4 Vie 52 40 32 21 52 40 32 21 

5 Livadă 60 52 40 32 60 52 40 32 

6 Pădure sau alt teren 
cu vegetaţie forestieră 

32 24 21 17 32 24 21 17 

7 Teren cu ape 17 15 9 0 17 15 9 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)        teren amplasat în extravilan                                                                                                                             - lei/ha - 

        
Categoria de folosinţă 

NIVELURILE INDEXATE STABILITE 
PRIN CODUL FISCAL  
PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 

2022  

1 Teren cu construcţii 25 – 35 35 

2 Teren arabil 47 – 56 56 

3 Păşune 23 – 32 32 

4 Fâneaţă 23 – 32 32 

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 54 – 62 62 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0 

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 54 – 63 63 

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 9 – 18 18 

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 – 7 7 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 29 – 38 38 

9 Drumuri şi căi ferate 0 0 

10 Teren neproductiv 0 0 

 
 

 Art. 467 alin. (2) -          Bonificaţie 

acordată pentru plata cu anticipaţie a 
impozitului pe teren, datorat pentru 
întregul an de către contribuabili – 
persoane fizice şi juridice, până la 
primul termen de plată inclusiv                                                           

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2022 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022 

0% - 10% 10,00% 
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CAPITOLUL IV  -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

Art. 470 alin. (2)       

Nr. 
crt. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 

NIVELURILE INDEXATE STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2022 

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

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

  NIVELURILE INDEXATE 
STABILITE CONFORM CODULUI FISCAL 

PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL PENTRU ANUL 2022  

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

3
, inclusiv 

9 9 

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

3
 

10 10 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm
3
 şi 2.000 cm

3
 

inclusiv 
20 20 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm
3
 şi 2.600 cm

3
 

inclusiv 
81 81 

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

3
 

inclusiv 
163 163 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm
3
 327 327 

7 Autobuze, autocare, microbuze 27 27 
8 Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată 

de până la 12 tone, inclusiv 
34 34 

9 Tractoare înmatriculate 20 20 

 

 NIVELURILE INDEXATE STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2022 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică - lei/200 cm
3
 -*

 
- lei/200 cm3 -* 

1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm
3
 2 – 5                      3 

1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm
3
 5 – 7 5 

2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidenţiată          56 – 169 lei/an 100 Lei/an 
 * grupa de 200 cm

3
 sau fracţiune din aceasta 
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Art. 470 alin. (5)       

 
 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată 
maximă admisă  

 
NIVELURILE STABILITE ÎN EURO CONFORM DIRECTIVEI  

 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 2022, ÎN FUNCŢIE DE RATA DE SCHIMB 
LA 01.10.2021 – 1 Euro=4,9470 Lei 

Impozitul (în EURO/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 2 axe 

 1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 31 0 153 

 2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 31 86 153 425 

 3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 86 121 425 599 

 4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 121 274 599 1355 

 5 Masa de cel puţin 18 tone 121 274 599 1355 

II 3 axe 

 1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 31 54 153 267 

 2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 54 111 267 549 

 3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 111 144 549 712 

 4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 144 222 712 1098 

 5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 222 345 1098 1707 

 6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 222 345 1098 1707 

 7 Masa de cel puţin 26 tone 222 345 1098 1707 

III 4 axe 

 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 144 146 712 722 

 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 146 228 722 1128 

 3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 228 362 1128 1791 

 4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 362 537 1791 2657 

 5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 362 537 1791 2657 

 6 Masa de cel puţin 32 tone 362 537 1791 2657 
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Art. 470 alin. (6)       

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată 
maximă admisă 

 
NIVELURILE STABILITE ÎN EURO CONFORM DIRECTIVEI  

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2022, ÎN FUNCŢIE DE RATA DE SCHIMB 

LA 01.10.2021 – 1 Euro=4,9470 Lei 

Impozitul (în EURO/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,  

Alte sisteme de 
suspensie pentru axele 

motoare 

I 2 + 1 axe 
 1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0 
 2 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0 
 3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 14 0 69 
 4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 14 32 69 158 
 5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 32 75 158 371 
 6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 75 97 371 480 
 7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 97 175 480 866 
 8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 175 307 866 1519 
 9 Masa de cel puţin 28 tone 175 307 866 1519 
II 2 + 2 axe 
 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 30 70 148 346 
 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 70 115 346 569 
 3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 115 169 569 836 
 4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 169 204 836 1009 
 5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 204 335 1009 1657 
 6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 335 465 1657 2300 
 7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 465 706 2300 3493 
 8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 465 706 2300 3493 
 9 Masa de cel puţin 38 tone 465 706 2300 3493 
III 2 + 3 axe 
 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 370 515 1830 2548 
 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 515 700 2548 3463 
 3 Masa de cel puţin 40 tone 515 700 2548 3463 
IV 3 + 2 axe 
 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 327 454 1618 2246 
 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 454 628 2246 3107 
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 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 628 929 3107 4596 
 4 Masa de cel puţin 44 tone 628 929 3107 4596 
V 3 + 3 axe 
 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 186 225 920 1113 
 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 225 336 1113 1662 
 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 336 535 1662 2647 
 4 Masa de cel puţin 44 tone 336 535 1662 2647 

 

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

 

 
Masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE  INDEXATE STABILITE  
PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2022 

 

NIVELURILE STABILITE  
DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022  

Impozit - lei - Impozit - lei - 
a. Până la 1 tonă, inclusiv    10 10 
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 38 38 
c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone  59 59 
d. Peste 5 tone 72 72 

Art. 470 alin. (8)                                                              Mijloace de transport pe apă 
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 24 24 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 63 63 
3. Bărci cu motor 237 237 
4. Nave de sport şi agrement 
  

x x 

     a) ambarcatiune de agrement deschisa fara punte 237 237 
     b) ambarcatiune de agrement cu sau fara cabine de locuit 1263 1263 
5. Scutere de apă 237 237 
6. Remorchere şi împingătoare:                                                       x 
a) până la 500 CP, inclusiv 631 631 
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv 1026 1026 
c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv 1578 1578 
d) peste 4000 CP 2525 2525 
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta 205 205 
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: x 
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 205 205 
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 3000 de tone, inclusiv 316 316 
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c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 553 553 

Art. 472 alin. (2)        
Bonificaţie acordată   pentru plata 
cu anticipaţie a impozitului pe 
mijlocul de transport, datorat pentru 
întregul an de către contribuabili 
persoane fizice şi juridice, până la 
primul termen de plată  

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2022 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022 

0% - 10% 10,00% 

 

CAPITOLUL V – 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 INDEXATE STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL 

PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism - lei - - lei - 
a) până la 150 m² inclusiv 6 – 7 6 
b) între 151 şi 250 m² inclusiv 7 – 8 7 
c) între 251 şi 500 m² inclusiv 8 – 10 9 
d) între 501 şi 750 m² inclusiv 10 – 14 12 
e) între 751 şi 1.000 m² inclusiv 14 – 16 14 
f) peste 1.000 m² 16 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care 

depăşeşte 1.000 m2 
17 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 

care depăşeşte 1.000 m2 (cotă 
adiţională 5%) 

Art.474 alin.(3)  
Taxă pentru prelungirea unui certificat de urbanism  30% din cunatumul taxei pentru 

eliberarea certificatului sau a 
autorizaţiei iniţiale  

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 
CU APLICAREA 

COTEI ADIŢIONALE 

30% 43,2% 

Art. 474 alin. (4) 
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de 
urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari ori structurile de 
specialitate din cadrul consiliului  judeţean 

0 – 17 lei 

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022  

16 lei 16 lei 

Art.474 alin.(5) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de 
construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire anexă  

0,5% din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcţii 

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 
CU APLICAREA 

COTEI ADIŢIONALE 
0,5% 0,72% 
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Art.474 alin.(6) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de 
construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la alin.(5) 1% din valoarea autorizată a 

lucrărilor de construcţii, inclusiv 
valoarea instalaţiilor aferente 

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 
CU APLICAREA 

COTEI ADIŢIONALE 

1% 1,44% 

Art.474 alin.(8) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de 
construire 30% din cuantumul taxei pentru 

eliberarea certificatului sau a 
autorizaţiei iniţiale 

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 
CU APLICAREA 

COTEI ADIŢIONALE 

30% 43,2% 

Art.474 alin.(9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, 
totală sau parţială a unei construcţii 0,1% din valoarea impozabilă 

stabilită pentru determinarea 
impozitului pe clădiri aferentă părţii 

desfiinţată 

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 
CU APLICAREA 

COTEI ADIŢIONALE 

0,1% 0,12% 

Art. 474 alin. (10)   
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări, necesare 
lucrărilor de cercetare  şi prospectare a terenurilor în etapa efectării 
studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice, sondele de 
gaze, petrol şi alte excavări se datorează  de către titularii drepturilor de 
prospecţiune şi explorare   

0 – 17 
8 Lei 

 pentru fiecare m2 afectat 

Art.474 alin.(12) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare 
pentrun lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei 
construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire 3% din valoarea autorizată a 

lucrărilor de organizare de şantier 

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 
CU APLICAREA 

COTEI ADIŢIONALE 

3% 4,32% 

Art.474 alin.(13) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare 
de tabere, de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri  

2% din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcţie 

COTA STABILITĂ 

DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU 

ANUL 2022 

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 
CU APLICAREA 

COTEI ADIŢIONALE 

2%  2,88% 

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, pentru fiecare metru pătrat de 
suprafaţă ocupată de construcţie 

0 – 9 

8 Lei 
pentru fiecare m2 de suprafaţă 

ocupată de construcţie 
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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 

0 – 15 
13 Lei  

pentru fiecare racord 

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

0 – 10 9 Lei 

Art. 475 alin. (1)  
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare 0 – 23 

26 Lei  
(cu aplicarea cotei adiţionale de 

12,00%) 
Art. 475 alin. (2)   
Taxa pentru eliberarea atestatului de producător  

0 – 90 40 Lei 

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

0 – 90 40 Lei 

 Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei pentru 
desfăşurarea activităţii de comerţ/ prestări servicii (exclusiv 
serviciile care se încadrează în grupele 561-Restaurante, 563-
Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932-Alte 

activități recreative și distractive potrivit Clasificării activităților 
din economia națională – CAEN, actualizată prin Ordinul 
preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 
privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia 
naţională – CAEN) 

- 

A. În structuri de vânzare cu sediu fix   
a)  taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei pentru 
desfăşurarea activităţii de comerţ/prestări servicii în structuri de 
vânzare cu suprafaţa de vânzare mică 

Eliberare (Lei) Viză anuală (Lei) 

      a.1 de până la 100 mp inclusiv  286 260 

      a.2 peste 100 mp, pâna la  400 mp inclusiv 715 650 
b) taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizaţiei pentru 
desfăşurarea activităţii de comerţ/prestări servicii în structuri de 
vânzare cu suprafaţa de vânzare medie (peste 400 mp, pana la  
1000 mp inclusiv) 

1.430 1.300 

c) taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizaţiei pentru 
desfăşurarea activităţii de comerţ/prestări servicii în structuri de 
vânzare cu suprafaţa de vânzare mare 

Eliberare (Lei) Viză anuală (Lei) 

      c.1  peste 1000 mp, pâna la 2500 mp inclusiv 3.575 3.250 

      c.2  peste 2500 mp 5.005 4.550 

../../nutia/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp394014/00102288.htm
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B.  Ambulant   
X 

(LEI) 

a) autorizaţii pentru desfăşurarea activităţii de comerţ 
ambulant 

X 

   a.1 activităţi permanente – eliberare/viză anuală 130 

   a.2 activităţi ocazionale - eliberare 65 

b) autorizaţii pentru desfăşurarea de activităţi de prestări 
servicii ambulant 

X 

   b.1 activităţi permanente - eliberare/viză anuală 91 

   b.2 activităţi ocazionale - eliberare 52 

Art. 475 alin.(3) 
C. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiilor privind 
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică care se 
încadrează în grupele 561-Restaurante și 563-Baruri și alte 

activități de servire a băuturilor potrivit Clasificării activităților 
din economia națională – CAEN, actualizată prin Ordinul 
preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 
privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia 
naţională – CAEN  

Lei 

c.1 pentru baruri, restaurante, cafenele, berării, cluburi de 
noapte  etc. 

Eliberare (LEI) Viză anuală (LEI) 

c.1.1 cu suprafața de până la 50 mp inclusiv    650   585 

c.1.2 cu suprafața de peste 50 mp, până la 100 mp inclusiv 1.300 1.170 

c.1.3 cu suprafața de peste 100, până la 150 mp inclusiv 1.950 1.755 

c.1.4 cu suprafața de peste 150, până la 200 mp inclusiv 2.600 2.340 

c.1.5 cu suprafața de peste 200, până la 250 mp inclusiv 3.250 2.925 

c.1.6 cu suprafața de peste 250, până la 300 mp inclusiv 3.900 3.510 

c.1.7 cu suprafața de peste 300, până la 350 mp inclusiv 4.550 4.095 

c.1.8 cu suprafața de peste 350, până la 500 mp inclusiv 5.200 4.680 

c.1.9 cu suprafața mai mare de 500 mp 6.500 5.850 

c.2 pentru unităţi de alimentaţie publică, cu activitate 
sezonieră 

X 

   c.2.1  terase sezoniere X 
c.2.1.1. cu suprafața de până la 100 mp inclusiv 520 

c.2.1.2. cu suprafața de peste 100, până la 200 mp inclusiv 1.040 

c.2.1.3. cu suprafața de peste 200, până la 300 mp inclusiv 1.690 

c.2.1.4. cu suprafața de peste 300, până la 500 mp inclusiv 1.950 

c.2.1.5. cu suprafața mai mare de 500 mp 5.850 

   c.2.2 rulote şi chioşcuri fast food  260 

../../nutia/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp394014/00102288.htm
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   c.2.3 tonete/chioşcuri de îngheţată  130 

c.3 rulote şi chioşcuri fast food cu activitate permanentă 715 – eliberare 650 – Viza anuală 

c.4 unităţi de pregatire a hranei la pachet  Eliberare Viză anuală 

c.4.1. cu suprafața de până la 500 mp inclusiv 1.430 1.300 

c.4.2. cu suprafața mai mare de 500 mp 5.850 5.330 

Art. 475 alin.(3) 
D. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind  

desfăşurarea activităţilor recreative și distractive care se 
încadrează în grupa 932-Alte activități recreative și distractive 
potrivit Clasificării activităților din economia națională – CAEN, 
actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de 
Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării 
activităţilor din economia naţională – CAEN  

Eliberare Viza anuală  

d.1 cu suprafața de până la 500 mp inclusiv – cu activitate  
permanentă 

1.300 1.300 

d.2 cu suprafața mai mare de 500 mp – cu activitate permanentă 5.330 5.330 

d.3 cu suprafața de până la 500 mp inclusiv – cu activitate  
ocazională 

650 X 

d.4 cu suprafața mai mare de 500 mp - cu activitate ocazională 5.330 X 
II. Taxa  pentru eliberarea acordului pentru desfasurarea altor 
activităţi pe domeniul public şi privat (spectacole, campanii 
promoţionale, focuri de artificii, expoziţii, caravane, etc.)*) 

130 lei 

*) Scutirea de la plata acestei taxe se acordă conform Art.487 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal 

III. Taxa pentru eliberarea, vizarea anuală şi modificarea 
avizului privind programul de funcţionare 

Eliberare Vizare/modificare 

7 lei 7 Lei 

 
 

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 
Art. 477 alin. (5)  
Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate COTELE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

PENTRU ANUL 2022 

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 
CU APLICAREA COTEI 
ADIŢIONALE DE 30% 

1%  - 3% 3 % 3,90% 

Art. 478 alin. (2)  
Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate NIVELURILE  INDEXATE STABILITE PRIN CODUL 

FISCAL 
PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE 
STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE 
STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

CU APLICAREA COTEI 
ADIŢIONALE DE 17% 

- lei/m
2
 sau fracţiune de m

2 
- - lei/m

2
 sau fracţiune de m

2 
-
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a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o 
activitate economică 

0 – 36 42 

b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj 
pentru reclamă şi publicitate 0 – 26 30 

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE 

Art. 481 alin. (2)  
Impozitul pe spectacole 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2022 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

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 VIII – TAXE SPECIALE 
Art. 484 
Taxa de ecologizare 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

- Persoane fizice 9 lei /lună/persoană 

- persoane fizice care desfăşoară activităţi economice pe baza liberei iniţiative, respectiv 
cabinete(medicale, de avocatură, etc.), birouri (notariale, de executori judecătoreşti, de expertiză, 
etc.), PFA, II, IF sau alte forme de organizare 

 
6 lei/lună/persoană 

- persoane juridice, cu excepţia instituţiilor publice 6 lei/lună/salariat/asociat 
/administrator care nu are calitatea 

de asociat 

- instituţii publice  3 lei/lună/salariat 

Taxa pentru eliberarea adeverintei/certificatului de atestare fiscală  
- taxă pentru eliberarea în regim de urgenţă ( în ziua depunerii cererii) 10 lei/certificat 
- pentru eliberarea in termenul prevazut de lege  5 lei/certificat 

 
CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE 

Art.486  NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

     Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice  Lei/ (m
2
 sau fracţiune de m

2
)/zi 

 
     a) pentru comercializare carte, presă 

3 

 
     b) pentru comercializare flori 

8 

 
     c) pentru prezentarea si comercializarea altor produse 

5 

     d) pentru prezentarea si comercializarea de autovehicule 20 

     e) pentru parcuri de distracţii şi jocuri de agrement 1 
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     f) pentru campanii în domeniul educaţiei, sănătăţii şi altele asemenea, spectacole de circ şi spectacole organizate de 
agenţii economici 

0,1 

     g) pentru amplasare de suporturi de reclamă şi publicitate (pe teren) 20 

     h) pentru mash-uri amplasate pe clădirile proprietate a municipiului Suceava 1 

     i) pentru utilizarea temporară a domeniului public pentru depozitarea de materiale 1,50 lei/mp/zi 

     j) Taxa pentru folosirea terenurilor proprietatea statului român, respectiv a municipiului Suceava Lei/Ha 

A B C D 

9.064 6.323 4.002 2.116                                                                                                                                            

     k) Taxa pentru eliberarea „Autorizaţiei speciale de transport” Lei/lună/vehicul Lei/zi/vehicul 

        k.1) pentru masa totală cuprinsă între 3.501 si  7.500 Kg 300 30 

         k.2) pentru masa totală cuprinsă între 7.501 si 16.000 Kg 400 40 

         k.2) pentru masa totală cuprinsă între 16.001 si 26.000 Kg 600 60 

         k.3) pentru masa totală cuprinsă între 26.001 si 40.000 Kg 800 80 

         k.4) pentru masa totală peste 40.000 Kg 1000 100 

     l) Taxa pentru eliberarea certificatului de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligaţia 
înmatriculării. La nivelul prevăzut mai jos se adaugă contravaloarea plăcuţelor de înregistrare 

Lei/vehicul 

        l.1  utilaje si mopede 72 

        l.2  atelaje hipo 36 

     m) taxa pentru circulaţia vehiculelor lente 72 lei/vehicul/an 

     n) taxa pentru circulaţia vehiculelor agabaritice 500 lei/vehicul/transport 

     o) aviz tehnic pentru Plan Urbanistic de Detaliu  100 lei 

     p) aviz tehnic pentru Plan Urbanistic Zonal 150 lei 

     r)  aviz de oportunitate    5 lei 

     s) aviz pentru publicitate temporară/prelungire    5 lei 

     t)  adeverinta/certificat de atestare a edificarii constructiei    5 lei 

     u) adeverinta intravilan/extravilan pentru terenuri   5 lei 

     v) taxa emitere Acord Unic                          2000 lei 

     x) aviz de amplasare x 

       x.1 tonete si pupitre acoperite sau inchise, destinate difuzarii si comercializarii presei, cartilor si florilor, care sunt 
amplasate direct pe sol, fara fundatii sau platforme, in suprafata de maximum 12 mp 

5 lei 

       x.2 structuri usoare demontabile pentru acoperirea terenurilor de sport existente sau desfasurarii evenimentelor 
culturale 

5 lei 

    z) copii dupa documente cu certificarea „Conform cu originalul” 5 lei/document 

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

cale administrativă.  

NIVELURILE  INDEXATE STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL 

PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 CU APLICAREA COTEI 

ADIŢIONALE DE 32,80% 
565 750  

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

planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri. 

0 – 36 

NIVELURILE 
STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE 
STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

cu aplicarea cotei 
adiţionale de 32% 

36  lei 48 lei 
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CAPITOLUL X – ALTE DISPOZIŢII COMUNE 

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

2022 

Art. 489 alin. (4) 0% - 50%  
- Pentru clădirile rezidenţiale aflate în 
proprietatea sau deţinute de persoane 
juridice 

0% - 50% 50,00% 

- pentru clădirile nerezidenţiale aflate în 
proprietatea sau deţinute de persoane 
juridice 

0% - 50% 38,46% 

- pentru clădirile nerezidenţiale aflate în 
proprietatea sau deţinute de persoane 
juridice, utilizate pentru activităţi din 
domeniul agricol 

0% - 50% 50,00% 

- în cazul în care proprietarul clădirii nu a 
actualizat valoarea impozabilă a clădirii în 
ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă 

0% - 50% 50,00% 

- pentru prelungirea unui certificat de 

urbanism sau a unei autorizaţii de 
construire – art.474 alin.(3) 

0% - 50% 44,00% 

- pentru eliberarea unei autorizaţii de 
construire pentru o clădire rezidenţială sau 
clădire anexă – art.474 alin.(5) 

0% - 50% 44,00% 

- pentru eliberarea autorizaţiei de construire 
pentru alte construcţii decât cele 
menţionate la art.474 alin.5  - art.474 
alin.(6) 

0% - 50% 44,00% 

- pentru prelungirea unei autorizaţii de 
construire art.474 alin.(8) 

0% - 50% 44,00% 

- pentru taxa de eliberare a autorizaţiei  de 
desfiinţare, totală sau parţială, a unei 
construcţii + art.474 alin.(9) 

0% - 50% 20,00% 

- pentru eliberarea autorizaţiei necesare 
pentru lucrările de organizare de şantier în 
vederea realizării unei construcţii, care nu 
sunt incluse în altă autorizaţie de construire  
- art.474. alin.(12) 

0% - 50% 44,00% 

- pentru eliberarea autorizaţiei de 
amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau 
rulote ori campinguri – art.474 alin.(13) 

0% - 50% 44,00% 

- pentru servicii de reclamă şi publicitate 0% - 50% 30,00% 
- pentru afişaj în scop de reclamă şi 
publicitate art.478 

0% - 50% 17,00% 
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- pentru eliberarea de copii heliografice de 
pe planuri cadastrale sau de pe alte 
asemenea planuri 

0% - 50% 32,00% 

- pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe 
cale administrativă. 

0% - 50% 32,80% 

 

CAPITOLUL  XI – SANCŢIUNI 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

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

LIMITELE  INDEXATE STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL 

PENTRU ANUL 2022 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 

- lei - - lei - 

 lit. a) se sancţionează cu amendă 79 – 315 De la 79 Lei la 315 Lei 

 lit. b) se sancţionează cu amendă 315 – 786 De la 315 Lei la 786 Lei 

(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. 

367 – 1782 De la 367 lei la 1.782 Lei 

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 316 – 1260 De la 316 Lei la 1.260 Lei 
 Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancţionează cu amendă 1260 – 3143 De la 1.260 Lei la 3.143 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 

1468 – 7126 De la 1.468 Lei la 7.126 Lei 

 


