
Anexa nr. 1
cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile

aplicabile începând cu anul fiscal 2024

I. VALORILE IMPOZABILE pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul 
persoanelor fizice
Art. 457 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

TABLOUL

Valoarea impozabilăTipul clădirii
- lei/m^ -

Fără instalaţii de apă, canalizare, 
electrice sau încălzire

Cu instalaţii de apă, 
canalizare,electrice şi 

încălzire(condiţii cumulative)
2023 20242023 2024

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

711.84 810.071186.01 1349.68

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

237.67 270.47405.03355.91

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 207.24 235.84270.47237.67
termic şi/sau chimic
D. Clădire anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din 
cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui 88.99 101.27169.20148.68
tratament termic şi/sau chimic
E. în cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate 
la subsol, 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 clădirii75 % 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 clădirii50 % din suma care s-ar aplica clădirii
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II Impozitul şi taxa pe teren

A. Nivelurile impozitului/taxei pentru localităţi de Rangul II la categoria de folosinţă “Terenuri cu
construcţii”:

5

Art. 465 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
-lei/ha/an--lei/ha/an-Zona

20242023

8,155.37-20,387.757,166.41-17,915.43Zona A
5,689.16-14,222.944,999.27-12,498.19Zona B
3,601.37-9,002.753,164.65-7,911.03Zona C
1,902.61-4,759.191,671.89-4,182.07Zona D

B. Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan - orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri 
cu construcţii

Art. 465 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
- lei/ha/an -

Zona DZona CZona BZona /
Categoria de folosinţă

Zona ANr.crt.
20242023202420232023 202420242023
19.9817.5622.25 25.3227.9732.78 37.30 24.58Teren arabil1

15.23 17.3319.9817.5627.97 22.25 25.3224.58Păşune2
17.3319.98 15.2317.5627.97 22.25 25.3224.58Fâneaţă3

22.25 25.3237.3032.7862.62 40.98 46.63Vie 55.034
32.78 37.3046.6340.9855.03 62.6271.94Livadă 63.225
17.56 19.9825.3227.97 22.25Pădure sau alt teren cu vegetaţie 

forestieră
37.30 24.586 32.78

10.66 0 09.37Teren cu ape 17.56 19.98 15.23 17.337
0 00Drumuri şi căi ferate 0 08 0 00
0 0009 Neproductiv 0 0 00
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C. Im pozi tu l/taxa pe terenurile amplasate în extravilan

Art. 465 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

- lei/ha/an -
20242023

Categoria de folosinţă
29.30-45.2925.75-39.801. Teren cu construcţii
57.29-67.962. Teren arabil 50.34-59.72
26.64-38.1623.41-33.533. Păşune
26.64-38.1623.41-33.534. Fâneaţă
65.28-75.9557.36-66.745. Vie pe rod

005.1. Vie până la intrarea pe rod
65.28-74,6257.36-65.576. Livadă pe rod

006.1. Livadă până la intrarea pe rod
10.66-21.339.37-18.747. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

07.1. Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie 0
1.34-81.18-7.038. Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

34.64-45.2930.44-39.808.1. Teren cu amenajări piscicole
09. Drumuri si căi ferate 0
0010. Teren neproductiv

III. Impozitul pe mijloacele de transport

Mijloacele de transport cu tracţiune mecanicăArt. 470 alin. (2)
Valoarea impozitului 

- lei/200 cm^/an sau fracţiune din aceastaI. Vehicule înmatriculate
20242023
10.661. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până

la 1.600 cm^, inclusiv_________________________________________________ _
2. Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm^
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm^ şi 2.000 cm^ inclusiv______
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm^ şi 2600 cm^ inclusiv_______
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm^ şi 3000 cm^ inclusiv

9.37

11.9810.53
23.9921.08
97.2685.47
194.52170.93
391.716. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm^ 344.21
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7. Autobuze, autocare, microbuze 31.9728.09
8. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv 39.9735.12

23.999. Tractoare înmatriculate 21.08
2024II. Vehicule înregistrate 2023

lei/200 cm^/an1 ■ Vehicule cu capacitatea cilindrică
1.1. Vehicule înregistrate cu capacitatea cilindrică < 4.800 cm^ 2.34-4.68 2.66-5.33
1.2. Vehicule înregistrate cu capacitatea cilindrică > 4.800 cm^ 4.68-7.03 5.33-8.00

59.72-177.96 lei/an 67.96-202.522. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată
86.59
Art. 470 alin.(7) Remorci, semiremorci sau rulote

Impozit - lei/an -Masa totală maximă autorizată 20242023
11.9810.53Până la o tonă,inclusiv
45.2939.80Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
70.62Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 62.06
86.5976.09Peste 5 tone

lei/anArt. 470 alin.(8) Mijloace de transport pe apă
20242023
27.97a) luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz 

personal
24.58

75.9566.74b) bărci fără motor, folosite în alte scopuri
283.79c) bărci cu motor 249.38
283.79d) scutere de apă 249.38

Intre 0-1,479.79e) nave de sport şi agrement Intre 0-1,300.34
Xf) remorchere şi împingătoare X

754.13până la 500 CP , inclusiv 662.68
1,227.11Între 501-2.000 CP, inclusiv 1078.30
1,886.62între 2.001-4.000 CP, inclusiv 1657.84
3,019.14peste 4.000 CP 2653.02
245,14g) vapoare - pt.fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din aceasta 215.41

i) ceamuri, şlepuri şi barje fluviale,în funcţie de capacitatea de 
încărcare:

XX

245,14până la 1 ■500 tone inclusiv 215.41
378.39între 1.501 - 3.000 tone inclusiv 332.50
660.86peste 3.000 tone 580.72
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IV - TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR - lei -
Art. 474 alin.(l) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul urban 2023 2024
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism XX
a) până la 150 m^, inclusiv 6.66-85.85-7.03
b) între 151 şi 250 m^, inclusiv 8-9.337.03-8.20
c) între 251 şi 500 inclusiv 9.33-11.988.20-10.53
d) între 501 şi 750 m^, inclusiv 10.53-14.05 11.98-15.99
e) între 751 şi 1000 m^, inclusiv 15.99-18.6614.05-16.40

16.40+ 0,01 lei/m^ 18.66+ 0,01 lei/m^f) peste 1000
pt flecare care depăşeşte 1000pt fiecare care depăşeşte 1000

0-19.980-17.56Art. 474 alin.(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de 
urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate 
din cadrul consiliului judeţean se stabileşte de consiliul local în sumă de până la 15 lei, 
inclusiv.

0-19.98Art.474 alin. (10) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare 
lucrărilor de cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării 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 şi se 
calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi 
la suprafaţa solului de foraje şi excavări cu o valoare cuprinsă între 0 şi 15 lei._______
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 este de până la 8 lei, inclusiv, pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă 
ocupată de construcţie.

0-17.56

0-10.660-9.37

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 se stabileşte de consiliul local şi este de până la 13 lei, 
inclusiv, pentru fiecare racord.

0-17.330-15.23

Art. 474 alin. (16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi 
adresă se stabileşte de către consiliile locale în sumă de până la 9 lei, inclusiv._______

0-11.980-10.53
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2024Art. 475 Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor 
activităţi

2023

Art. 475 (1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare
0-26.640-23.41

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

Taxa pentru eliberarea 
atestatului de producător 

0-94.84 lei

Taxa pentru eliberarea 
atestatului de producător 

0-107.93 lei
Taxa pentru eliberarea 

carnetului de comercializare 
a produselor din sectorul 

agricol 
0-107.93 lei

Taxa pentru eliberarea 
carnetului de comercializare 

a produselor din sectorul 
agricol 

0-94.84 lei
Art. 486 alin. (5) Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau 
de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale, consiliul local stabileşte o 
taxă de până la 32 lei, inclusiv.
Sunt asimilate copiilor heliografice şi extrasele din harta digitală a
municipiului Zalău pe hârtie fonnat A4_______________________________________

0-42,630-37.46

Art. 475 alin. (3, 4 şi 5)Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică 
(3) Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi 

recreative şi distractive potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional 
de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, datorează bugetului local al comunei, oraşului 
sau municipiului, după caz, în a cărui rază administrativ-teritorială se desfăşoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei 
privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, în sumă de:
2023

a) până la 4,744.05 lei, pentru o suprafaţă de până la 500 m^, inclusiv;
b) între 4,744.05 şi 9,488.08 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 m^.

a) până la 5.398,73 lei, pentru o suprafaţă de până la 500 m^, inclusiv;
b) între 5.398,73 lei şi 10.797,44 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 m^.

2024
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V - TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE

2024Art. 478 alin.(2) 2023

0-42.63
lei/an/m^ sau fracţiune de

a) Taxa pentru firmele instalate la locul exercitării activităţii 0-37.46
lei/an/m^ sau fracţiune de

0-30.65
lei/an/m^ sau fracţiune de m^

b) Taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afişaj, 
panouri sau alte asemenea mijloace publicitare______________

0-26.93
lei/an/m^ sau fracţiune de m^

VI SANCŢIUNI

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice
20242023

Art. 493 Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu
alin. (3)

Art. 493 Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu
alin. (3) amendă de la 94 lei la 377 lei, iar cele de la lit. b) , cu 

amendă de la 377 lei la 939 lei;
amendă de la 83 lei la 331 lei, iar cele de Ia lit. b), cu 
amendă de la 331 lei la 825 lei;

Art. 493 încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea,
alin. (4) vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor 
şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 438 lei la 2.130 lei._________________

Art. 493 încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, 
alin. (4) 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 1.872 lei._________________

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice 
Art. 493 în cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale 
alin. (5) amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%.
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