ANEXA NR.2 LA HCL NR.43/2016
TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR , AVIZELOR SI A AUTORIZATIILOR

Art.474
alin.1. Taxa pentru eliberarea
certificatului de urbanism, in mediul
urban
a) pana la 150 mp inclusiv
b) intre 151 si 250 mp inclusiv
c) intre 251 si 500 mp inclusiv
d) intre 501 si 750 mp inclusiv
e) intre 751 si 1.000 mp inclusiv
f) peste 1.000 mp
alin 4 Taxa pentru avizarea
certificatului de urbanism de catre
comisia de urbanism si amenajarea
teritoriului de catre primari sau de
structurile de specialitate din cadrul
consiliului judetean
alin.10 Taxa pentru eliberarea
autorizatiei de foraje sau excavari
(lei/mp)
alin 14 Taxa pentru eliberarea
autorizatiei de construire pentru
chioscuri, tonete,cabine,spatii de
expunere ,situate pe caile si in spatiile
publice , precum si pentru amplasarea
corpurilor si a panourilor de afisaj , a
firmelor si reclamelor(lei/mp)

NIVELURILE STABILITE
PENTRU ANUL FISCAL 2016
Taxa – lei

NIVELURILE APLICABILE
PENTRU ANUL 2017
Taxa – lei

x
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14+0,01 lei /mp pentru fiecare mp
care depaseste 1.000 mp
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14+0,01 lei /mp pentru fiecare
mp care depaseste 1.000 mp
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1

alin 15 Taxa pentru eliberarea unei
autorizatii privind lucrarile de
racorduri si bransamente la retele
publice de apa, canalizare, gaze,
termice, energie electrica, telefonie si
televiziune prin cablu (lei/racord)
alin 16 Taxa pentru eliberarea
certificatului de nomenclatura
stradala si adresa
Art.475
alin 1. Pentru eliberarea unei
autorizatii ptr. desfasurarea unei
activitati economice
In mediul rural
In mediul urban
alin 2. Pentru eliberarea autorizatiilor
de functionare
alin 3 Taxa pentru eliberarea de copii
heliografice de planuri cadastrale sau
de pe alte asemenea planuri, detinute
de consiliile locale(lei/mp sau
fractiune de mp)
alin 4 Taxa pentru eliberarea
atestatului de producator
- legumicultura
- animaliere
- cereale
alin. 5 Taxa pntru eliberarea/vizarea
anuala a autorizatiei privind
desfasurarea activitatii de alimentatia
publica :
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13

9

9

NIVELURILE APLICABILE
PENTRU ANUL 2016

NIVELURILE APLICABILE
PENTRU ANUL 2017

Taxa – lei

Taxa – lei

x

x
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42
16

15
42
16
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32

x
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22
30

x
22
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30

Restaurante, baruri:
Pana la 500 mp
2

autorizatie
viza anuala
Restaurant, baruri peste 500 mp
autorizatie
viza anuala

1000
250

1000
250

4000
500

4000
500

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE

Art.478,alin.2 Taxa pentru afisaj in
scop de reclama si publicitate

a) in cazul unui afisaj situat in locul
in care persoana deruleaza o activitate
economica
b) in cazul oricarui alt panou , afisaj
sau structura de afisaj pentru reclama
si publicitate

NIVELURILE STABILITE
PENTRU ANUL FISCAL 2016
lei /mp sau fractiune de mp

NIVELURILE APLICABILE
PENTRU ANUL 2017
lei /mp sau fractiune de mp

32

32

23

23

IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Art. 481 alin.2 Manifestarea artistica
sau activitatea distractiva
a in cazul spectacolelor de teatru,
film, opera, balet,concert, circ sau
copetitie sportiva
b in cazul alor manifestari artistice
sau distractive decat cele enumerate

NIVELURILE STABILITE
PENTRU ANUL FISCAL 2017
2 % din vanzare bilete

5 % vanzare bilete

3

ALTE TAXE LOCALE
Art. 486 , alin 1 Taxa zilnica pentru
utilizarea temporara a locurilor
publice si pentru viziterea muzeelor, a
caselor memoriale sau a
monumentelor , a caselor memoriale
sau a monumentelor istorice , de
arhitectura si arheologie
- pentru terase, amenajari in acest
scop, amplasari de tonete, vanzare
stradala (lei/mp/zi)
- pentru vanzarea de ziare, reviste si
publicatii (lei/mp/zi)
- pentru depozitarea diferitelor
materiale (lei/mp/zi)
zona A
zona B
zona C
zona D
- pentru realizarea unor lucrari
(lei/mp/zi)

NIVELURILE STABILITE
PENTRU ANUL 2016
lei

NIVELURILE APLICABILE
PENTRU ANUL 2017
lei

0,1
0,1

0,1
0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

12

12

15

15

- Pentru desfasurarea comertului
ambulant se vor percepe urmatoarele
taxe (lei/zi) :
a).pentru bunuri electrice si
electronice cu valoare de pana la
500.000lei
b).pentru bunuri electrice si
electronice cu valoare de peste
500.000lei
c).pentru alte produse (materiale
taxtile diverse, covoare, perdele,
incaltaminte, confectii de orice fel,
vesela, etc.) cu valoare de pana la

4

10

10

15

15

locurilor publice prin parcarea
vehiculelor lei/zi/vehicul

2

2

- taxa abonament pentru utilizarea

1

1

adulti
2

adulti
2

5

5

3

3

3

3

500.000lei
d). pentru alte produse (materiale
taxtile diverse, covoare, perdele,
incaltaminte, confectii de orice fel,
vesela, etc.) cu valoare de peste
500.000lei

- pentru utilizarea temporara a

temporara a locurilor publice prin
parcarea vehiculelor lei/zi/vehicul
- taxa zilnica pentru vizitarea
muzeelor lei/zi
-Taxa pentru desfacerea de
produse in piata (lei/mp/zi)
1.Pentru vanzarea produselor de orice
fel din vehicule sau autovehicule sub
1,5 to
2.Pentru vanzarea produselor vegetale
prin folosirea
a).meselor
b).platourilor
c).tarabelor
3.Pentru vanzarea produselor de
origine animala prin folosirea
a).meselor
b).platourilor pt.animale mici vii
c).tarabelor
4.Pentru vanzarea produselor
5

rezultate din exercitarea unei
activitati autorizate pe cont propriu
(sau prestari servicii) prin folosirea
a).meselor

5

5

5
5

5
5

8

8

5

5

14

14

b).platourilor
c).tarabelor
5.Pentru vanzarea obiectelor de
ocazie prin folosirea
a).meselor
b).platourilor
6.Pentru vanzarea de produse de orice
fel de catre agentii economici,
asociatii familiale etc, care nu produc
bunuri prin exercitarea unei activitati
autorizate pe cont propriu, prin
folosirea :
a).meselor
b).platourilor
c).tarabelor
7.Pentru expunerea spre vanzare a
mijloacelor prin ocuparea locurilor si
platourilor:
a).biciclete cu motor, motorete,
scutere, motociclete cu sau fara
atas,tricluri
b).alte mijloace de transport cu
tractiune mecanica, inclusiv remorci
de orice fel
8.Pentru vanzarea de animale si
pasari, de fiecare animal sau pasare/zi
6

astfel
a).bovine,bubaline,cabaline
b).porcine peste 6 luni
c).porcine pana la 6 luni, ovine si
caprine

7
6

7
6

3

3

2

2

2

2

9.Taxa parcare autovehicule pana la
1, 5 to (lei/zi)

6

6

10. Taxa parcare autovehicule peste
1, 5 to (lei/zi)

14

14

11.Taxa vanzare produse din
autovehicule (camioane) peste 1,5 to
(lei/zi)

16

16

d).animale mici si pasari, cu exceptia
puilor de o zi
e).pui de o zi/10 buc

12.Abonament mese pentru persoane
fizice si agenti comerciali pentru
vinzarea
de
produse
nealimentare(lei/zi/masa)

persoane
fizice
2,4

persoane
juridice
2,4
persoane
fizice

13.Abonament mese pentru persoane
fizice si agenti comerciali pentru persoane
juridice
vanzarea de produse alimentare
2
(lei/zi/ masa)
14.Abonament platou pentru vanzarea
produselor de ocazie (lei/zi/mp/)

persoane
fizice
3

persoane
juridice
3

persoane
fizice
2

persoane
juridice
2

2

6

6

7

Art. 486 alin 2 Taxa zilnica pentru
detinerea sau utilizarea
echipamentelor destinate in scopul
obtinerii de venit
Taxe pentru :
Inchirieri cantare :
Inchiriei vitrine

2

2

8
5

8
5

8

