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                                          ROMÂNIA 

                             JUDEŢUL HUNEDOARA 

                                 CONSILIUL LOCAL 

                           AL MUNICIPIULUI LUPENI 

 

 
 

  

 
Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 226/ 2022 
 

 
 
 
 

TABLOUL cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, 
 alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2023 

 
 

 
 

Impozitul pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice 

Art.457, alin.(2) 

  

Valoarea impozabilă 

- lei/m2- 

Tipul clădirii 

Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice şi 

încălzire (condiţii 
cumulative) 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electrice sau 

încălzire 

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 

1187 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 

356 237 

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 

237 208 

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 

1187 712 

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 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 

 
 

Impozitul/ taxa pe teren cu construcţii intravilan 

Art.465, alin.2 

Zona în cadrul 
localităţii 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi 

  

- lei/ha - 

0 I II III IV V 

A 9827 8161 7169 6213 844 675 

B 8161 6169 5001 4222 675 507 

C 6169 4222 3166 2005 507 337 

D 4222 2005 1673 1168 330 168 
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Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan 

-       orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii 

Art.465, alin. 4                                                                                                                                                lei/ha 

Nr. crt. 

Zona 

A B C D   
Categoria de folosinţă 

1 Teren arabil 33 25 23 18 

2 Păşune 25 23 18 15 

3 Fâneaţă 25 23 18 15 

4 Vie 55 42 33 23 

5 Livadă 63 55 42 33 

6 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 33 25 23 18 

7 Teren cu ape 18 15 9 0 

8 Drumuri şi căi ferate 0 0 0 0 

9 Teren neproductiv 0 0 0 0 

 
 
 

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilan 

Art.465, alin. (7) 

Nr. crt. Categoria de folosinţă 

Impozit 

 

(lei/ha) 

1 Teren cu construcţii 26 

2 Teren arabil 50 

3 Păşune 24 

4 Fâneaţă 24 

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 57 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 57 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 

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

9 

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

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 1 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 31 

9 Drumuri şi căi ferate 0 

10 Teren neproductiv 0 

 
 

Impozitul pe mijloace de transport 

Art.470, alin.(2) 

Nr. 
crt. 

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 
Lei/200 cm3 sau 

fracţiune din aceasta 

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

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

9 

2 Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de pestei 1.600 cm3 11 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv 21 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv 85 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv 171 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 344 
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7 Autobuze, autocare, microbuze 28 

8 Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, 
inclusiv 

36 

9 Tractoare înmatriculate 21 

II. Vehicule înregistrate 

1 Vehicule cu capacitate cilindrică lei/200 cm3 

1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 5 

1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 7 

2 Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 178 lei/an 

 
 
 

Autovehicule de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

Art.470, alin.(5) 

"Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

Impozitul (în lei/an) 

Ax(e) motor(oare) cu 

sistem de suspensie 
pneumatică sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 

pentru axele motoare 

I două axe 

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

  2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 153 426 

  3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 426 599 

  4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 599 1356 

  5 Masa de cel puţin 18 tone 599 1356 

II 3 axe 

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

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

  3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 549 713 

  4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 713 1099 

  5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1099 1707 

  6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1099 1707 
  7 Masa de cel puţin 26 tone 1099 1707 

III 4 axe 

  1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 713 723 

  2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 723 1128 

  3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1128 1792 

  4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1792 2658 

  5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1792 2658 
  6 Masa de cel puţin 32 tone 1792 2658 

 

 

 
Combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată 

egală sau mai mare de 12 tone 

Art.470, alin.(6) 

"Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

Impozitul (în lei/an) 

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

pneumatică sau 

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 

  2 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 

  3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 69 
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  4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 69 158 

  5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 158 371 

  6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 371 480 

  7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 480 866 

  8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 866 1519 

  9 Masa de cel puţin 28 tone 866 1519 

II 2 + 2 axe 

  1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 148 346 

  2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 346 569 

  3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 569 836 

  4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 836 1010 

  5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1010 1658 

  6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1658 2301 

  7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2301 3494 

  8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2301 3494 
  9 Masa de cel puţin 38 tone 2301 3494 

III 2 + 3 axe 

  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1831 2549 

  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2549 3464 

  3 Masa de cel puţin 40 tone 2549 3464 

IV 3 + 2 axe 

  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1618 2247 

  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2247 3108 

  3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3108 4598 

  4 Masa de cel puţin 44 tone 3108 4598 

V 3 + 3 axe 

  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 921 1114 

  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1114 1663 

  3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1663 2648 

  4 Masa de cel puţin 44 tone 1663 2648 

 
 
(7) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la 
alin. (6), taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

Remorci, semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (6) 

Art.470, alin.(7) 

Masa totală maximă autorizată 

Impozit 

- lei - 

a. Până la 1 tonă, inclusiv 11 

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 40 

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 62 

d. Peste 5 tone 76 

 
 
 
 

Mijloacele de transport pe apă 

Art.470, alin.(8) 

Mijlocul de transport pe apă 

Impozit 

- lei/an - 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 25 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 66 

3. Bărci cu motor 249 

4. Nave de sport şi agrement 1328 
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5. Scutere de apă 249 

6. Remorchere şi împingătoare: X 

a) până la 500 CP, inclusiv 663 

b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv 1079 

c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv 1659 

d) peste 4000 CP 2654 

7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta 216 

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X 

a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 216 

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 3000 de tone, inclusiv 332 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 581 

 
 
 

CAPITOLUL V: Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor 

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

- lei - 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism - lei - 

a) până la 150 m2, inclusiv 6 

b) între 151 şi 250 m2, inclusiv 7 

c) între 251 şi 500 m2, inclusiv 8 

d) între 501 şi 750 m2, inclusiv 11 

e) între 751 şi 1.000 m2, inclusiv 14 

f) peste 1.000 m2 17+ 0,01 lei/m2, pentru 
fiecare m2 care depăşeşte 

1.000 m2 

Art. 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 local 

12 

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

9 lei pentru fiecare m2 afectat 

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  

9 lei, inclusiv, pentru fiecare 
metru pătrat de suprafaţă 
ocupată de construcţie. 

Art. 474 alin. (15) 
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la 
reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi 
televiziune prin cablu 

9 lei, inclusiv pentru fiecare 
racord 

 

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

8 

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

20 

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

71 

Art. 475 alin. (3) 
Taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de 
alimentaţie publică, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective 

a)117 lei, pentru o suprafaţă 
de până la 500 m2, inclusiv; 
b) 4746 lei pentru o suprafaţă 
mai mare de 500 m2. 

 

Notă: - stabilirea şi urmărirea taxelor prevăzute la art. 474 alin. (1), (10), (14), (15), (16) se va face prin Biroul U.A.T. din 

cadrul Primăriei Municipiului Lupeni; 
 - stabilirea şi urmărirea taxelor prevăzute la art. 475 alin. (1), (2), şi (3) se va face prin Compartimentul Control 
Comercial din cadrul Primăriei Municipiului Lupeni; 
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CAPITOLUL VI: Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 

Art. 478 alin. (2) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate: - lei/m2 sau fracţiune de m2 - 

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

32 

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru 
reclamă şi publicitate 

24 

 
 
 
 
 

CAPITOLUL VII: Taxe speciale  

Art. 484 alin. (1) Taxa de salubrizare lei/ lună 

a) persoane fizice 11 lei/ personă/ lună 

b) persoane juridice a) de la 1 la 100 angajați - 11 lei/ angajat/ lună; 
b) începând cu 101 angajați – 5,5 lei/ angajat/ 
lună; 

 Notă: ONG-urile pot obține scutire de la plata taxei speciale de salubrizare în condițiile 
metodologiei prevăzute în anexa nr. 3 a hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 
186/ 2017 

Notă: Taxele speciale deja instituite de Consiliul local al Municipiului Lupeni prin hotărâri distincte rămân în vigoare. 
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ALTE TAXE LOCALE 

Art. 486  taxe zilnice pentru utilizarea temporară a 
locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, caselor 
memoriale, monumentelor istorice de arhitectură şi 

arheologie: 

 

 

- pentru parcarea ocazională a vehiculelor 0,5 lei/ oră/vehicul 

- pentru parcarea curentă a vehiculelor în parcări 
amenajate altele decât cele  

10 lei/ zi/vehicul 
5 lei/ zi/ vehicul – în zona Agrement 
dacă nu se stabileşte altfel prin altă 

hotărâre a Consiliului local 

- pentru depozitarea de materiale pe domeniul public sau 
privat al Municipiului Lupeni  

1 leu/mp/zi 

- pentru realizarea unor lucrări  5 lei/ mp/ zi 

- pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerţului 
în pieţe, târguri, în oboare, în standuri situate de-a lungul 
drumurilor publice, în parcări sau în alte locuri stabilite prin 
hotărâri ale consiliilor locale  

3 lei/mp/zi 

- pentru ocuparea terenurilor cu construcţii provizorii 
autorizate în condiţiile legii sau orice alte construcţii aflate 
pe domeniul public sau privat fără a se deţine un drept de 
folosinţă legal 

1 leu/ mp/ zi 

- pentru utilizarea WC-urilor publice 1 leu 

 
 
 
 
 

CAPITOLUL VIII: Sancţiuni 

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice 

Art. 493 alin. Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 83 lei la 331 lei, iar cele 
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(3) de la lit. b), cu amendă de la 331 lei la 826 lei 

Art. 493 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 386 lei 1872 lei. 

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice 

Art. 493 alin. 
(5) 

(6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi 
(4) se majorează cu 300%, respectiv: 
- contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 332 lei la 1324 lei, iar 
cele de la lit. b), cu amendă de la 1324 lei la 3303 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 1543 lei la 7489 lei. 

 

 
 
 

Lupeni,   

    21 noiembrie 2022 
 

                        INIŢIATOR                       

             PIMARUL MUNICIPIULUI LUPENI                   AVIZAT – SECRETAR GENERAL                           

                LUCIAN MARIUS RESMERIȚĂ                                 Jr. MARIUS CLAUDIU BĂLOI 
 


