HOTĂRÂRE
privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale cu rata inflației de 5.1%
Consiliul local al comunei Ciugud, întrunit în şedinţă ordinară 29.04.2022;
Luând în dezbatere:
- Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea indexării impozitelor și
taxelor locale cu rata inflației de 5.1%, proiect inițiat de primarul Comunei Ciugud;
- Raportul de specialitate nr.2737/2022 întocmit de către Compartimentul Financiarcontabil;
- Raportul de avizare al Comisiei nr. 1 - Prognoze economico-sociale, studii, buget, finanțe,
servicii publice, administrarea domeniului public și privat al comunei, comerț, agricultură,
amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, ecologie, protecția mediului
înconjurător și turism, gospodărie comunală, servicii și comerț;
Văzând:
- Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr.133/2021 privind stabilirea impozitelor
și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022;
- Comunicatul de presă nr.17/14.01.2022 al Institutului Național de Statistică publicat pe
site-ul oficial al Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice cu privire la rata inflației pentru anul 2021 de 5.1%;
Având în vedere prevederile:
- art.491 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările
ulterioare;
H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- art. 129 alin. (2) lit.b) raportat la art. 129 alin. (4) lit. c) din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă indexarea cu rata inflației de 5.1% a impozitelor și taxelor locale care
constau într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, așa cum
au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr. 133/2021, pentru anul 2022.
Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2023 și va sta la baza adoptării
Hotărârii Consiliului local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023.
Art.3. Cu ducera la îndeplinire a preverilor prezentei hotărâri se încredințează
Compartimentul Financiar-contabil.
____________________________________
Comuna CIUGUD
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Cod de identificare fiscală: 4562516
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Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei prefectului judeţul Alba;
- Compartimentului Financiar-contabil;
- Primarului comunei Ciugud;
- un exemplar la dosar.
Preşedinte de şedinţă

Contrasemnează secretar general

Ciugud, 29.04.2022
Nr.47
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabil exprimate care reprezintă 100
% din numărul consilierilor în funcţie

Anexa la Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr.47/2022
TABLOUL
CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,
PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2023

CAPITOLUL II - IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI
Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice
Art. 457 alin. (2)
Nivelurile aplicabile în anul fiscal 2023
Valoarea impozabilă
- lei/mp Cu instalaţii de apă,
Fără instalaţii de apă,
canalizare, electrice şi
canalizare, electricitate
încălzire [condiţii
sau încălzire
cumulative]
1
2

Tipul clădirii

0
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

1.184

712

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

356

238

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

238

208

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, cărămidă nearsă , paianta, vălătuci etc.

149

89

Pentru locuinţe situate la subsol, demisol sau la mansardă

- valoarea reprezintă 75% din valoarea
corespunzătoare fiecărei grupe de clădiri
- valoarea reprezintă 50% din valoarea
corespunzătoare fiecărei grupe de clădiri

Pentru spaţiile cu altă destinaţie, situate la subsol, demisol sau la mansardă
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CAPITOLUL III IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - terenuri cu construcții
Art. 465 alin. (2)
Zona în cadrul localităţii

Nivelurile aplicabile
în anul fiscal 2023

A - CIUGUD
A - LIMBA, ȘEUSA, DRÎMBAR, TELEAC, HĂPRIA

1.856
1.856

- lei/ha -

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN
Orice altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții
Art. 465 alin. (4)

Categoria de folosinţă

nr. crt.

Zona

Nivelurile aplicabile
în anul fiscal 2023
- lei/ha Zona A

1.

Teren arabil

130

2.

Păşune

74

3.

Fâneaţă

74

4.

Vie

143

5.

Livadă

145

6.

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

42

7.

Teren cu ape

20

8.

Drumuri şi căi ferate

X

9.

Neproductiv

X
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IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN
Art. 465 alin. (7)
Categoria de folosinţă

nr. crt.

Zona

Nivelurile aplicabile
în anul fiscal 2023
- lei/ha Zona A

1.

Teren cu construcţii

41

2.

Arabil

65

3.

Păşune

37

4.

Fâneaţă

37

5.

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

71

Vie până la intrarea pe rod

X

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

73

Livadă până la intrarea pe rod

X

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

21

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

X

Teren cu apă altul decât cel cu amenajări piscicole

7

Teren cu amenajări piscicole

44

9.

Drumuri şi căi ferate

X

10.

Teren neproductiv

X

5.1.
6.
6.1.
7.
7.1.
8.
8.1.
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CAPITOLUL IV - TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT/IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art. 470 alin. (2)
Nivelurile aplicabile în anul fiscal 2023
Tipuri de autovehicule

Suma, în lei, pentru fiecare grupă de 200 cm^3 sau
fracţiune din aceasta

1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm^3 inclusiv

9

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm^3 şi 2000 cm^3 inclusiv

24

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm^3 şi 2600 cm^3 inclusiv

94

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm^3 şi 3000 cm^3 inclusiv

188

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm^3

377

6. Autobuze, autocare, microbuze

28

7. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv

36

8. Tractoare înmatriculate

22

În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%.
În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.
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Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone
Art. 470 alin. (5)
Nivelurile aplicabile în anul fiscal 2023
Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată

Impozitul, în lei, pentru vehicule angajate exclusiv în
operaţiuni de transport intern
Vehicule cu sistem de
suspensie pneumatică sau
un echivalent recunoscut

I. Vehicule cu două axe

Vehicule cu alt sistem de
suspensie

X

X

1. Masa de cel puţin de 12 tone, dar mai mică 13 tone

0

169

2. Masa de cel puţin de 13 tone, dar mai mică 14 tone

169

469

3. Masa de cel puţin de 14 tone, dar mai mică 15 tone

469

658

4. Masa de cel puţin de 15 tone, dar mai mică 18 tone

658

1.491

5. Masa de cel puţin 18 tone

658

1.491

X

X

169

294

2. Masa de cel puţin de 17 tone, dar mai mică 19tone

294

605

3. Masa de cel puţin de 19 tone, dar mai mică 21 tone

II. Vehicule cu trei axe
1. Masa de cel puţin de 15 tone, dar mai mică 17 tone

605

785

4. Masa de cel puţin de 21 tone, dar mai mică 23 tone

785

1.209

5. Masa de cel puţin de 23 tone, dar mai mică 25 tone

1.209

1.878

6. Masa de cel puţin de 25 tone, dar mai mică 26 tone

1.209

1.878

7. Masa de cel puţin 26 tone

1.209

1.878

III. Vehicule cu patru axe

X

X

1. Masa de cel puţin de 23 tone, dar mai mică de 25 tone

785

795

2. Masa de cel puţin de 25 tone, dar mai mică de 27 tone

795

1.241

3. Masa de cel puţin de 27 tone, dar mai mică de 29 tone

1.241

1.972

4. Masa de cel puţin de 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1.972

2.923

5. Masa de cel puţin de 31 tone dar mai mică de 32 tone

1.972

2.923

6. Masă de cel puţin 32 tone

1.972

2.923
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Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă
cu masă totală maximă autorizată de peste 12 tone
Art. 470 alin. (6)
Nivelurile aplicabile în anul fiscal 2023

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată

I. Vehicule cu 2+1 axe
1. Masa de cel puţin de 12 tone, dar mai mică de 14 tone
2. Masa de cel puţin de 14 tone, dar mai mică de 16 tone
3. Masa de cel puţin de 16 tone, dar mai mică de 18 tone
4. Masa de cel puţin de 18 tone, dar mai mică de 20 tone
5. Masa de cel puţin de 20 tone, dar mai mică de 22 tone
6. Masa de cel puţin de 22 tone, dar mai mică de 23 tone
7. Masa de cel puţin de 23 tone, dar mai mică de 25 tone
8. Masa de cel puţin de 25 tone, dar mai mică de 28 tone
9. Masa de cel puţin 28 tone
II. Vehicule cu 2+2 axe
1. Masa de cel puţin de 23 tone, dar mai mică de 25 tone
2. Masa de cel puţin de 25 tone, dar mai mică de 26 tone
3. Masa de cel puţin de 26 tone, dar mai mică de 28 tone
4. Masa de cel puţin de 28 tone, dar mai mică de 29 tone
5. Masa de cel puţin de 29 tone, dar mai mică de 31 tone
6. Masa de cel puţin de 31 tone, dar mai mică de 33 tone
7. Masa de cel puţin de 33 tone, dar mai mică de 36 tone
8. Masa de cel puţin de 36 tone, dar mai mică de 38 tone
9. Masa de cel puţin de 38 tone
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Impozitul, în lei, pentru vehicule angajate exclusiv în
operaţiuni de transport intern
Axă/axe motoare cu
suspensie pneumatică sau
un echivalent recunoscut

Axă/axe motoare cu alt
sistem de suspensie

0
0
0
77
174
409
529
952
952
X
164
380
627
920
1.111
1.823
2.531
2.531
2.531

0
0
77
174
409
529
952
1.671
1.671
X
380
627
920
1.111
1.823
2.531
3.842
3.842
3.842

III. Vehicule cu 2+3 axe
1. Masa de cel puţin de 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2. Masa de cel puţin de 38 tone , dar mai mică de 40 tone
3. Masa de cel puţin 40 tone
IV. Vehicule cu 3+2 axe
1. Masa de cel puţin de 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2. Masa de cel puţin de 38 tone, dar mai mică de 40 tone
3. Masa de cel puţin de 40 tone, dar mai mică de 44 tone
4. Masa de cel puţin 44 tone
V. Vehicule cu 3+3
1. Masa de cel puţin de 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2. Masa de cel puţin de 38 tone, dar mai mică de 40 tone
3. Masa de cel puţin de 40 tone, dar mai mică de 44 tone
4. Masa de cel puţin 44 tone

X
2.015
2.804
2.804
X
1.779
2.472
3.418
3.418
X
1.011
1.225
1.830
1.830

X
2.804
3.810
3.810
X
2.472
3.418
5.057
5.057
X
1.225
1.830
2.910
2.910

Remorci, semiremorci sau rulote
Art. 470 alin. (7)
Nivelurile aplicabile în anul fiscal 2023

Masa totală maximă autorizată

Impozitul, în lei
11
40
61
77

a.Până la 1 tonă inclusiv
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
c. Peste 3 tonă, dar nu mai mult de 5 tone
d. Peste 5 tone

Nivelurile aplicabile în anul fiscal 2023
11 lei /200 cm^3
22 lei /200 cm^3
179 lei /an

Vehicule înregistrate
Vehicule înregistrare cu capacitate cilindrică < 4.800 cm^3
Vehicule înregistrare cu capacitate cilindrică > 4.800 cm^3
Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată, utilaje
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Nivelurile aplicabile în anul fiscal 2023
Impozit lei/an
27
74
274
1.460
274

Mijloace de transport pe apă
1. Luntre, bărci fără motor, folosite la pescuit și uz personal
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
3. Bărci cu motor
4. Nave de sport și agrement
5. Scutere de apă
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CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediu rural la ghișeu

Art. 474 alin. (1)

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism

Nivelurile aplicabile în anul
fiscal 2023
Taxa, în lei

a) Până la 150 mp, inclusiv

3

b) Între 151 şi 250 mp, inclusiv

4

c) Între 251 şi 500 mp, inclusiv

5

d) Între 501 şi 750 mp, inclusiv

6

e) Între 751 şi 1.000 mp, inclusiv

7
7+0,01lei/m2 pentru fiecare m2
care depăşeşte 1.000 m2

f) Peste 1.000 mp

Pentru eliberarea certificatului de urbanism solicitat prin intermediul platformei on-line din cadrul site-ului www.primariaciugud.ro nu se percepe nici o taxă.
Art.474 alin. (10 )

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări

8

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe
căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi
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
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de
către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean

16

Art. 474 alin. (16)

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă

11

Art. 475 alin. (1)

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice- lei în mediul rural

17

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare

23

Art. 474 alin. (14)
Art. 474 alin. (15)
Art. 474 alin. (4)

Art. 475alin. (2)

Taxa pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a
produselor din sectorul agricol

9

8

18

50 - atestat de producător
20 - carnet de comercializare

Art. 475 alin. (3)

Taxă pentru eliberarea autorizaţiei privind activitatea înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, pentru o suprafaţă
de până la 500 m2, inclusiv
Taxă pentru eliberarea autorizaţiei privind activitatea înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, pentru o suprafaţă
mai mare de 500 m2
Taxă pentru vizarea anuală a autorizaţiei privind activitatea înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante,
563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, pentru o
suprafaţă de până la 500 m2, inclusiv
Taxă pentru vizarea anuală a autorizaţiei privind activitatea înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante,
563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, pentru o
suprafaţă mai mare de 500 m2

593

1187

119

238

Taxă pentru eliberarea a autorizaţiei privind programul de funcționare.

119

Taxă pentru vizarea anuală a autorizaţiei privind programul de funcționare.

59
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CAPITOLUL VI - TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
Nivelurile aplicabile în anul
fiscal 2023

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate:

- lei /mp sau fracţiune de mp -

Art. 478 alin. (2)
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate

38
27

CAPITOLUL VII – IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Nivelurile aplicabile în anul
fiscal 2023
- lei/mp 2
3

Manifestarea artistică sau activitatea distractivă*
Art. 481 alin. (2)
a) în cazul videotecilor
b) în cazul discotecilor
CAPITOLUL XIII - SANCŢIUNI
LIMITE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
Nivelurile aplicabile în anul fiscal 2022
Art.493 alin (3)

Art.493 alin (4)

Contravenţia prevăzută la alin. (3) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 83 lei la 331 lei, iar cele de la lit. b) - d) cu amendă de la 331 lei la 826
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 385 lei la 1.873 lei
LIMITE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
Nivelurile aplicabile în anul fiscal 2022
(5) În cazul peroanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%, respectiv :

Art.493 alin (5)

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 332 lei la 1.324 lei, iar cea de la lit. b)- d) cu amendă de la 1.324 lei la
3.304 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 1.544 lei la 7493 lei
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TAXA PENTRU OCUPAREA LOCURILOR PUBLICE
Taxă pentru ocuparea temporară sau permanentă a locurilor publice

Nivelurile aplicabile în
anul fiscal 2023
Taxa, în lei

a) pentru desfacerea de produse sau prestări de servicii diverse

5 lei/mp/zi

b) pentru depozitarea diverselor bunuri și /sau materiale

4 lei/mp/zi

c) pentru confecționarea de produse sau realizarea unor lucrări

5 lei/mp/zi

d) pentru terase sezoniere

2 lei/mp/zi

e) pentru organizarea de spectacole

2 lei/mp/zi

e) pentru construcții provizorii

4 lei/mp/zi

Preşedinte de şedinţă

Contrasemnează
secretar general
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