
 
JUDETUL ARGEȘ         
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ                    
CONSILIUL LOCAL                                 
       
                     
                             
                          

HOTĂRÂRE  nr. 154 / 2022 
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 

 

Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș, județul Argeș; 
Având în vedere: 

 -Referatul de aprobare nr. 36150/23.11.2022; 
 -Raportul de specialitate nr. 36158/23.11.2022; 
 -Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Titlul IX: Impozite si taxe locale; 
 -Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale; 
 -Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; 
 -Avizele date de  Comisia economică, Comisia juridică, de disciplină și ordine publică, Comisia de 

comerț și servicii publice, Comisia de urbanism amenajarea teritoriului și protecția mediului și Comisia de 
învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecția copilului, cultură, arte și sport 

În temeiul art. 129 alin. 4 lit. c,  art. 139 alin. 3 lit. c și al art. 196 alin. 1 lit. a O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ 
 

Hotărăște : 
 
 
  Art. 1. Se aprobă impozitele și taxele locale,  valorile impozabile, alte taxe asimilate acestora, limitele 
minime și maxime ale amenzilor pentru anul 2023, precum și facilitățile fiscale acordate și procedura de acordare 

a acestora, așa cum sunt detaliate in articolele prezentei hotarâri și conform anexelor de la nr. 1 la nr. 8.  
 Art. 2 Impozitul pe clădiri 

(1)Pentru clădirile rezidentiale și clădirile anexă aflate în proprietatea persoanelor fizice impozitul pe 

clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,11 % asupra valorii impozabile a clădirii, determinată potrivit 
prevederilor art. 457 alin. 2 din Codul fiscal și a punctului I din Anexa nr.1 la prezenta hotărâre. 

 (2)Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice impozitul pe clădiri se calculează 
prin aplicarea cotei de 0,5 % asupra valorii impozabile a clădirii, determinată potrivit prevederilor art. 458 alin. 1 

lit. a-c din Codul fiscal și a punctului II din Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 (3)Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietate sau deținute de persoanele juridice impozitul / taxa 
pe clădiri se calculează prin aplicarea  cotei de 0,11% asupra valorii impozabile a clădirii. 

 (4)Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice impozitul / 
taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,23 % asupra valorii impozabile a clădirii. 

 (5)În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea clădirii în ultimii 5 ani, anteriori anului de 

referință, cota impozitului / taxei pe clădiri este de 5%. 
 Art. 3 Impozitul pe teren si taxa pe teren 

Impozitul pe teren și taxa pe teren, scutirile la plata acestora precum și calculul impozitului / taxei sunt 
cele prevăzute la art. 463-467 din Codul fiscal precum și de punctul V din Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 Art. 4 Impozitul pe mijloace de transport 
(1) Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat / înregistrat în 

Romania și are domiciliul, sediul sau punctul de lucru în municipiul Curtea de Argeș datorează impozitul prevăzut 

la punctul VI din Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 
 (2) În cazul mijloacelor de transport hibride impozitul  se reduce cu 50%. 

 Art. 5 Impozitul anual pe clădiri, teren și pe mijloacele de transport de pana la 50 lei inclusiv, pentru 
fiecare impozit, se plătește integral până la primul termen de plată.  

Art. 6 Pentru plata cu anticipație, pana la 31 martie, a impozitelor și taxelor locale datorate pe intreg 

anul, contribuabilii beneficiază de următoarele reduceri: 
a)10% în cazul impozitului pe cladiri persoane fizice și persoane juridice; 

b)10% în cazul impozitului pe teren persoane fizice și persoane juridice; 
c)10% în cazul impozitelor pe mijloacele de transport persoane fizice și persoane juridice. 

d)În cazul în care plata impozitelor și taxelor locale datorate pentru întregul an se face în mai multe 
tranșe, reducerea se acordă la data achitării ultimei tranșe, dar nu mai târziu de data de 31 martie inclusiv. 

 

 
 



Art. 7 Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor 

Orice persoană care trebuie să obțină un certificat, un aviz sau o autorizație din cele prevazute de art. 
474 si 475 din Codul fiscal datorează taxele cuprinse de punctele VII și VIII din Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 Art. 8 Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate: 
(1) Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate se calculează prin aplicarea unei cote de 3% la 

valoarea serviciului de reclamă și publicitate. 

 (2) Valoarea serviciilor de reclamă și publicitate cuprinde orice plată obținută sau care urmează a fi 
obținută pentru serviciile de reclamă și publicitate, cu excepția taxei pe valoarea adăugată. 

 (3) Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate este prevăzută la punctul IX din Anexa nr. 1 la 
prezenta hotărâre. 

Art. 9 Impozitul pe spectacole 
(1) Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiție sportivă sau altă activitate 

distractivă are obligația de a plăti impozitul prevăzut la punctul X din Anexa nr. 1. 

 (2) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea 
biletelor de intrare și a abonamentelor, după cum urmează: 

 a) 2% în cazul unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare 
culturală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau 

internațională; 

 b) 5% în cazul oricarei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a.    
 Art. 10 Taxele pentru utilizarea temporara a locurilor publice si alte taxe locale 

Taxele pentru utilizarea temporara a locurilor publice și alte taxe locale in anul 2023 sunt prevăzute la 
punctul XI al Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.  

 Art. 11 Taxele speciale, facilitățile fiscale și sancțiunile la plata impozitelor și taxelor locale 
(1)Taxele speciale aferente activității de evidență a persoanelor in anul 2023 sunt prevăzute în Anexa nr. 

3 la prezenta hotărâre. 

 (2) Taxele speciale aferente activitatii Muzeului Municipal  in anul 2023 sunt prevazute in  Anexa nr. 4 la 
prezenta hotărâre.   

(3) Taxele speciale aferente activitatii Centrului de Cultură și Arte “George Topîrceanu” in anul 2023 sunt 
prevazute in Anexa nr. 5 la prezenta hotărâre. 

(4) Tarifele practicate la complexul de natație in anul 2023 sunt prevăzute în Anexa nr. 6 la prezenta 

hotărâre.  
(5) Contravențiile și sancțiunile privind impozitele și taxele locale sunt prevăzute în Anexa nr. 7 la 

prezenta hotărâre. 
(6) Facilitățile fiscale și procedura de acordare a acestora sunt prevăzute în Anexa nr. 8 la prezenta 

hotărâre. 

 Art. 12 Indexarea impozitelor și taxelor locale s-a realizat prin aplicarea la nivelul din anul 2022 a 
indicelui de inflație de 5,1 %, comunicat  pe  site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului 

Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, pentru anul fiscal 2021. 
Art.13 Indexarea impozitului  pe mijloacele de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau 

mai mare de 12 tone prevăzut în Legea 227/2015, art. 470, alin. 5 si 6, s-a realizat în funcție de rata de schimb a 
monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a anului 2022, publicată în Jurnalul Uniunii 

Europene și de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1992/62/CE de aplicare la vehicule grele de marfă pentru 

utilizarea anumitor infrastructuri, conform Anexei 2 la prezenta hotărâre. 
 Cursul de schimb al monedei EURO comunicat pe site-urile oficiale  ale Ministerului Finanțelor Publice și 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației pentru ziua de 3 octombrie 2022 este de 4,9490 RON. 
 Art. 14 Taxa pentru realizarea de copii de pe documentele solicitate în condițiile Legii nr. 544/2001 este 

de 1 leu/pagină. 

 Art. 15 Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă se stabilește la 560 lei. 
Art. 16 Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea 

planuri se stabilește la 15 lei. 
Art.17  Incepand cu anul 2023 se instituie urmatoarele taxe, conform Anexei nr. 1: 

a) Taxă închiriere stand special amenajat 7 mp (foișor+masă) destinat comercializării de flori, semințe, 
puieți de pomi, fructe și legume de sezon, produse meșteșugărești: 25 (lei/zi); 

b) Taxă închiriere stand special amenajat 7 mp (foisor+masa) destinat comercializării de flori, semințe, 

puieți de pomi, fructe și legume de sezon, produse meșteșugărești  de sezon: 600 lei /luna; 
c) Taxă pentru eliberarea de adeverințe (achitare integrală a locuinței, îndreptarea erorilor din contractele 

de vânzare/cumpărare a locuințelor, apartenența unor imobile la domeniul public sau privat) în aceeasi zi: 15 
lei/adeverința; 

d) Taxă pentru eliberarea avizului de intervenție pe domeniul public: 100 lei - (Orice intervenție pe 

domeniul public realizată pentru efectuarea unor lucrări de branșamente  și racorduri la infrastructura tehnico-
edilitară existentă în zonă, precum și extinderi, modernizări și înlocuiri de rețele, se poate face în baza unui aviz 

solicitat anterior începerii lucrărilor.  Avizul se solicită pentru realizarea lucrărilor care presupun afectarea 
străzilor, trotuarelor, parcărilor, spațiilor verzi, aleilor carosabile și aleilor pietonale aparținând domeniului public. 

Plata taxei se va face anticipat, iar dovada efectuării plății va fi depusă odată cu solicitarea pentru obținerea 

avizului); 



e) Taxă pentru evenimente promoționale și campanii publicitare: 10 lei/mp/zi - (Pentru amplasarea de 

corturi, standuri, panouri în scopul desfășurării unor acțiuni promoționale și de publicitate se instituie o taxă 
calculată în funcție de suprafața de teren din domeniul public utilizată și de numărul de zile de utilizare); 

f)  Taxă pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării/extinderii/radierii construcției: 20 lei; 
g) Taxă pentru eliberarea avizului de oportunitate necesar în vederea inițierii unui Plan Urbanistic Zonal: 

150 lei; 

h) Taxa pentru eliberarea avizului Arhitectului Șef pentru documentații de urbanism și cu rol consultativ: 
100 lei (pentru terenuri cu suprafața mai mică sau egală cu 1000 mp) și 100 lei la care se adauga 0.01 lei/mp 

pentru fiecare metru patrat care depaseste suprafate de 1000 mp. (pentru terenuri cu suprafata mai mare de 
1000 mp); 

i) Taxă analizare/reanalizare și avizare CTATU a documentațiilor de urbanism (studiu de oportunitate 
pentru PUZ, aviz PUZ, aviz PUD): 50 lei/documentație/analiză; 

j) Taxa pentru eliberarea de copii ale documentelor aflate in arhiva primariei : 1 leu/ pagina. 

Art. 18 Creanțele fiscale restante aflate în soldul rolurilor nominale inactive la data de 31 decembrie 
2022, în valoare de până la 40 lei și pentru care nu există bunuri urmăribile se anulează. 

 Art. 19 Zonele de impozitare sunt cele prevăzute în H.C.L. nr.103/2002 și H.C.L. nr. 147/2017. 
 Art.20 Publicarea listei debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante  

(1) Lista cuprinzând persoanele juridice cu obligații fiscale restante mai mari sau egale cu suma de 5.000 

lei se va publica trimestrial pe pagina de internet a instituției, până în ultima zi a primei luni din trimestrul 
următor celui de raportare și cuprinde obligațiile fiscale restante la sfârșitul trimestrului și neachitate la data 

publicării listei. 
(2) Înainte de publicare, obligațiile fiscale restante se notifică debitorilor.  

(3) În termen de 15 zile de la achitarea integrală a obligațiilor fiscale datorate se vor opera în listă 
modificările pentru fiecare debitor care și-a achitat aceste obligații.  

(4) Prevederile prezentului articol se aplica și pentru obligațiile fiscale stabilite prin titlul de creanță 

împotriva cărora contribuabilul a exercitat căile de atac prevăzute de lege, până la soluționarea căilor de atac, caz 
în care se vor face mențiuni cu privire la această situație. 

Art. 21 Anexele de la nr.1 la nr. 8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.22 Prezenta hotărâre se completează cu dispozițiile Codului Fiscal. 

 

 

   Contrasemnează pentru legalitate 

   Președinte de ședință                                               Secretar  general al municipiului 
         STANCU ALEXANDRA-LOREDANA                                             ISABEL JANINA ZARIOIU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curtea de Arges – 27 decembrie 2022  
 
 
 
 


