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Anexa nr.4 la H.C.L.nr.59/27.11.2015
ALTE TAXE LOCALE
Consiliul local poate institui taxe “pentru utilizarea temporara a locurilor publice si pentru vizitarea
muzeelor, vcaselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectura si arheologie” precum si “pentru detinerea
sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venituri care folosesc infrastructura publica
locala…precum si taxe pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator” conform art.486, alin.1 si
alin.2.
Art.486, alin.1
Niveluri ajustate
Taxa zilnica pentru utilizarea temporara a locurilor publice*) si pentru vizitarea
pentru anul 2016
muzeelor, caselor memoriale sau a monumentelor istorice**)
*)pentru ocuparea locurilor publice,acolo unde nu se organizeaza licitatie taxa se
calculeaza functie de suprafata aprobata prin HCL iar pentru ocuparea locurilor
publice unde se organizeaza licitatie taxele de mai jos constituie pret de pornire pentru
licitatie
**)conf.art.199 din N.M.aprob.prin HG.nr.44/2004modif. si complet.
1.1-pentru parcarea ocazionala a vehiculelor
13 lei/zi/vehicul
1.2-pentru parcarea curenta a vehiculelor
13 lei/zi/vehicul
1.3-pentru depozitarea de materiale
13 lei /mp/zi
1.4-pentru realizarea unor lucrari
13 lei /mp/zi
1.5-pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comertului in piete, targuri, oboare, in
standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari, pe trotuare sau in alte locuri
13 lei /mp/zi
stabilite prin HCL
1.6-pentru accesul in parcuri, gradini zoologice, targuri, balciuri, locuri de agrement,
13 lei /persoana/zi
expozitii
1.7-pentru ocuparea terenurilor cu constructii provizorii, autorizate in conditiile legii
13 lei /mp/zi
1.8-pentru utilizarea terenurilor pentru amplasarea de panouri publicitare sau de
reclama(cand nu e cazul de licitatie)
2 lei /mp/zi
1.9-pentru utilizarea terenurilor afectate de lucrari, retele subterane (inchirierea se face
pentru minim 3 zile indiferent de lungimea retelei)*:
a) pana la 20m lungime;
b) intre 20-300m lungime;
c) peste 300m lungime.
*se considera ca pentru saparea 1m liniar de retea se afecteaza 1mp de teren
1.10-pentru ocuparea locurilor publice cu mijloace de agrement, manifestari sportive,
spectacole, festivaluri, circ, etc.

x
2 lei /mp/zi
1leu /mp/zi
4 lei /10 mp/zi
x
2 lei /mp/zi

Art.486, alin.2
Taxa zilnica pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor destinate in scopul
obtinerii de venit*):
*)echipamente care sa nu faca parte din sfera activitatii economice pe care persoana
fizica respectiva o desfasoara in mod independent sau intr-o asociatie familiala conform
L.nr.300/2004
_instalatii folosite pentru obtinerea produselor alcoolice prin distilare;
_instalatii folosite pentru prelucrarea lemnului puse in miscare pe cale mecanica sau
electrica;
_instalatii folosite pentru morarit si panificatie;
_vehicule cu tractiune animala;
_vehicule trase sau impinse cu mana;
_orice alt echipament stabilit prin hotarare de consiliul local in conditiile acestui aliniat.
Taxa anuala pentru fiecare din urmatoarele vehicule lente:
- autocositoare;
- autoexcavator;
- autogreder sau autogreper;
- buldozer pe pneuri;
- compactor autopropulsat;
- excavator cu racleti pentru sapat santuri, excavator cu rotor pentru sapat santuri sau
excavator pe pneuri;
- freza autopropulsata pentru canale sau pentru pamant stabilizat;
-freza rutiera;
- incarcator cu o cupa pe pneuri;
- instalatie autopropulsata de sortare-concasare;
- macara cu graifer;
- macara mobila pe pneuri;
-macara turn autopropulsata;
- masina autopropulsata pentru oricare din urmatoarele lucrari : de terasamente,
constructia si intretinerea drumurilor, decopertarea imbracamintii asfaltice la drumuri,
finisarea drumurilor, forat, turnarea asfaltului, inlaturarea zapezii;
- sasiu autopropulsat cu fierastru pentru taiat lemne;
- tractor pe pneuri;
-remorca pe pneuri;
- troliu autopropulsat;
-utilaj multifunctional pentru intretinerea drumurilor;
-vehicul pentru taiat, macinat si compactat deseuri;
Art.486, alin.4
Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa
Art.486, alin.5
Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planurile cadastrale sau de pe alte asemenea
planuri

====//====

11lei /zi/
echipament

26 lei /an
pentru fiecare din
urmatoarele vehicule
lente

600 lei
32 lei

