ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
COMUNA CHICHIŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 52 /2012
privind valorile impozabile, impozitele şi taxele, ale altor taxe asimilate acestora,
amenzile precum şi stabilirea unor altor taxe locale aplicabile în anul fiscal 2013
Consiliul local al comunei Chichiş, judeţul Covasna,
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 17 decembrie 2012,
văzând raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate
al primarului,
Având în vedere prevederile art. 16 alin. (2) şi art. 30 din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 253 alin. (2) şi (6), art. 255 alin. (2), art. 260 alin. (2), art. 265 alin. (2), art.
267 alin. (1), (4), (7), (11), (12), (13), art. 268 alin. (1), (2), (3), (4), art. 270 alin. (4), art.
271 alin. (2) lit. a şi b, alin. (5), art. 275 alin. (2), art. 278 alin. (1), art. 279 alin. (2) şi (3),
art. 282 alin. (1) şi (2), art. 283 alin. (1), (3), art. 286 alin. (1) şi (3), art. 287, art. 288 alin.
(1), (2) şi (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare;
În baza pct. 54, pct. 72 alin. (3), pct. 146, pct. 155 alin. (1) lit. c, pct. 156 alin. (2),
pct. 158, alin. (3) şi (4), pct. 163, alin. (2), pct. 165 alin. (1), pct. 169, pct. 180 alin. (1),
pct. 185 alin. (1) şi (2), pct. 188 alin. (1) lit. a, pct. 220 alin. (1), pct. 222, pct. 224 alin. (1)
şi (2), pct. 255, pct. 290^1 alin. (1) şi (2) din HG. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile anexei nr. 1 din Hotărârea Guvernului nr.
1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă
voluntare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 6 din Legea nr. 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică;
în temeiul prevederilor art.27, ale art.36(1) şi alin.(2) lit. ”b”, ale alin.(4) lit.
”c” precum şi art.45 alin.(2), lit. ”c” şi art. 115(1) lit. ”b” din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă valorile impozabile, impozitele şi taxele, ale altor taxe
asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2013, prevăzute în anexele
nr.1-4, care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. – (1) În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează
prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii.
(2) În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale
diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifica în tabelul
prevăzut la anexa nr.1 din prezenta hotărâre valoarea impozabilă cea mai mare
corespunzătoare tipului clădirii respective.
(3) Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determina
prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor,
logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptând suprafeţele podurilor care nu sunt
utilizate ca locuinţă şi suprafeţele scărilor şi teraselor neacoperite.
(4) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul
localităţii şi zona în care este amplasata clădirea, prin înmulţirea valorii determinate
conform anexei la prezenta hotărâre, cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în
tabelul următor:
Rangul localităţii
Zona în cadrul
localităţii
Satul Chichiş B
Satul Băcel C

IV
Chichiş
1,05
1,00

V
Băcel
1,00
0,95

(5) În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de
3 niveluri şi 8 apartamente, coeficientul de corecţie prevăzut la alin. (4) se reduce cu 0,10.
(6) Valoarea impozabilă a clădirii, determinata în urma aplicării
prevederilor alin. (1)-(5), se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum
urmează:
a) cu 20%, pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a
anului fiscal de referinţa;
b) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani
inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţa.
(7) În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă
construită depăşeşte 150 de metri pătraţi, valoarea impozabilă a acesteia, determinata în
urma aplicării prevederilor alin. (1)-(6), se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 metri
pătraţi sau fracţiune din aceştia.
(8) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de
reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere
fiscal, anul terminării se actualizează, astfel ca acesta se considera ca fiind cel în care au
fost terminate aceste ultime lucrări.
(9) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv
măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se
determina prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de
1,20.

Art.3. – (1) Dacă o persoana fizica are în proprietate doua sau mai multe clădiri
utilizate ca locuinţa, care nu sunt închiriate unei alte persoane, impozitul pe clădiri se
majorează după cum urmează:
a) cu 15% pentru prima clădire în afară celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 50% pentru cea de-a doua clădire în afară celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 75% pentru cea de-a treia clădire în afară celei de la adresa de domiciliu;
d) cu 100% pentru cea de-a patra clădire şi următoarele în afară celei de la adresa de
domiciliu.
(2) Nu intra sub incidenţa alin. (1) persoanele fizice care deţin în
proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală.
(3) În cazul deţinerii a doua sau mai multe clădiri în afară celei de
la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determina în funcţie de ordinea în care
proprietăţile au fost dobândite, aşa cum rezulta din documentele ce atesta calitatea de
proprietar.
Art.4. – În cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin
aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii astfel:
(1) Cota impozitului sau taxei pe clădiri prevăzute de art. 253, alin. 2 din Legea nr.
571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte
pentru persoanele juridice la 1,5 % asupra valorii de inventar a clădirii aflate în
proprietatea contribuabilului;
(2) Pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal
de referinţă, cota impozitului pe clădiri se stabileşte la 20 % şi se aplică la valoarea de
inventar a clădirii înregistrate în contabilitatea persoanelor juridice până la sfârşitul lunii
în care s-a efectuat prima reevaluare (conf. art. 253, alin (6) din Legea nr. 571/2003,
privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare). Fac excepţie clădirile care
au fost amortizate integral potrivit legii în cazul cărora cota impozitului pe clădiri este cea
prevăzută la alin. (1) din prezenta hotărâre (art. 253, alin. (4) din Legea nr. 571/2003,
privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare).
(3). Pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului
fiscal de referinţă, cota impozitului pe clădiri se stabileşte la 40 % şi se aplică la valoarea
de inventar a clădirii înregistrate în contabilitatea persoanelor juridice până la sfârşitul
lunii în care s-a efectuat prima reevaluare.
(4) Pentru clădirile cu destinaţie turistică ce nu funcţionează în cursul unui an
calendaristic, impozitul pe clădiri se stabileşte la cota de 5 % din valoarea de inventar
clădirii.
Art.5. – (1) Pentru terenurile proprietate publica sau privată a comunei
Chichiş, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţa, se stabileşte taxa pe
teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de
administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.
(2) În cazul terenului care este deţinut în comun de doua sau mai
multe persoane, fiecare proprietar datorează impozit pentru partea din teren aflată în
proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în

comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egala din impozitul pentru terenul
respectiv.
Art.6. –
(1) Impozitul pe teren se stabileşte luând în calcul numărul de
metri pătraţi de teren, rangul localităţii în care este amplasat terenul şi zona şi/sau
categoria de folosinţa a terenului, conform încadrării făcute prin prezenta hotărâre.
(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în
registrul agricol la categoria de folosinţa terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se
stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma
corespunzătoare prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.
Art.7. – (1) Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi
publicitate, în condiţiile prezentei hotărâri, au obligaţia să depună o declaraţie anuală la
compartimentul de specialitate al Primăriei comunei Chichiş, până la data de 31 ianuarie
2013, sub sancţiunile prevăzute de lege.
(2) Cota privind taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate prevăzută la
art. 270, alin. (1) şi (4) din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, se stabileşte la 3 %
din valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate, cu excepţia TVA, în baza declaraţiilor
depuse până la data stabilită pentru plata impozitului, respectiv până la data de 10 a lunii
următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi
publicitate.
(3) Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate datorate conform
prevederilor art. 271, alin. (1) din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, se stabileşte astfel:
a) în cazul unui afişaj situat la locul în care persoana derulează o activitate
economică suma este de 28,00 lei/mp. sau fracţiune de mp.;
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi
publicitate suma este de 20,00 lei/mp. sau fracţiune de mp.
(4) Conform prevederilor art. 271, alin. (5) din Legea nr. 571/2003, persoanele
fizice sau juridice care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi
publicitate într-un loc public vor completa şi vor depune la Biroul de Buget Finanţe al
pimăriei Chichiş declaraţia fiscală pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă
şi publicitate în termen de 30 zile de la data montării sau demontării panoului/afişajului,
sau de la data modificării suprafeţei acestuia.
Art.8. – (1) Se aprobă “Regulamentul privind stabilirea şi aplicarea taxelor
locale pe teritoriul comunei Chichiş în anul 2013”, prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta
hotărâre din care face parte integrantă.
Art.9. – (1) Pentru plata impozitelor şi taxelor locale se stabilesc următoarele
termene de plată:
1.Termene de plata pentru impozitului/taxa pe clădiri
Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele
de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an
de către contribuabili persoane fizice, până la data de 31 martie a anului respectiv, se
acordă o bonificaţie de 10%. Bonificația nu se acorda in cazul contribuabililor persoane
juridice.

Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili,
persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul
termen de plată. În cazul in care contribuabilul deţine in proprietate mai multe clădiri
amplasate pe raza comunei, suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat.
2.Termene de plata pentru impozitul/taxa pe teren
Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de
31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an
de către contribuabili persoane fizice , până la data de 31 martie a anului respectiv, se
acordă o bonificaţie de 10%. Bonificația nu se acorda contribuabililor persoane juridice.
Impozitul anual pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane
fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de
plata. În cazul in care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe
raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul
pe teren cumulat.
3.Termene de plata pentru impozitul/taxa pe mijloacele de transport.
Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de
31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat
pentru întregul an de către contribuabili persoane fizice, până la data de 31 martie a anului
respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%. Bonificația nu se acordă contribuabililor
persoane juridice.
Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către
contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral
până la primul termen de plata. În cazul in care contribuabilul deţine în proprietate mai
multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al comunei,
suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.
Deţinătorii, persoane fizice sau juridice străine, care solicită înmatricularea
temporară a mijloacelor de transport in România, în condiţiile legii, au obligaţia să achite
integral, la data solicitării, impozitul datorat pentru perioada cuprinsă între data de întâi a
lunii următoare celei în care se înmatriculează şi până la sfârşitul anului fiscal respectiv.
În situaţia în care înmatricularea priveşte o perioadă care depăşeşte data de 31
decembrie a anului fiscal în care s-a solicitat înmatricularea, deţinătorii prevăzuţi la alin.
(3) au obligaţia să achite integral impozitul pe mijlocul de transport, până la data de 31
ianuarie a fiecărui an, astfel:
a) in cazul în care înmatricularea priveşte un an fiscal, impozitul anual;
b) in cazul în care înmatricularea priveşte o perioadă care se sfârşeşte înainte de
data de 1 decembrie a aceluiaşi an, impozitul aferent perioadei cuprinse între data de 1
ianuarie si data de întâi a lunii următoare celei în care expiră înmatricularea.
4.Termene de plata pentru taxa pentru afişajul în scop de reclamă si publicitate.
Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, anticipat
sau trimestrial, în patru rate egale, până la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi
15 noiembrie, inclusiv.

5.Termene de plata pentru impozitul pe spectacole
Impozitul pe spectacole se plăteşte la bugetul local al comunei când are loc
manifestare artistică, competiţie sportivă sau altă activitate distractivă. Impozitul pe
spectacole se plăteşte lunar la data de 15, inclusiv a lunii următoare celei in care a avut loc
spectacolul.
Art.10. – (1) Se aprobă stabilirea şi aplicarea taxelor locale pe teritoriul
comunei Chichiş în anul 2013”, prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care face
parte integrantă.
Art.11. – Pentru persoanele ale căror venituri lunare sunt mai mici decât
salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau
ajutor social, ori dacă se constată insolvabilitatea contribuabilului consiliul local acordă
scutire, în condiţiile legii, de la plata impozitelor sau taxelor locale datorate pentru anul
2013, pe bază de cerere şi de acte justificative, aprobate de ordonatorul de credite, după
ce în prealabil s-a efectuat cinci zile de muncă în folosul comunităţii, după caz.
Art.12. – Prezenta hotărâre se aplică în anul fiscal 2013.
Art.13. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul
comunei, dl. Santa Gyula, precum şi compartimentul financiar-contabil al aparatului de
specialitate al primarului.
Chichiş, la 17 decembrie 2012

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Tăraş Silviu
Contrasemnează:
Secretar,
Bodali Istvan

ANEXA Nr.1
LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL Nr.52/2012
VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE
ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2013
IMPOZITUL ŞI TAXA*) PE CLĂDIRI
VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafata construită desfasurata
la clădiri, în cazul persoanelor fizice
Art. 251 alin. (3)
Nivelurile aplicabile în anul fiscal 2013
Valoarea impozabilă - lei/m2 Cu instalaţii de apa,
Fără instalaţii
canalizare, electrice şi
de apă,
încălzire (condiţii cumulative)
canalizare
electricitate sau
încălzire

Tipul clădirii

0
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din
caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate în urma unui
tratament termic şi/sau chimic
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatra naturala, din
caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale
nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic
C. Clădire-anexa cu cadre din beton armat sau cu pereţi
exteriori din caramida arsa sau din orice materiale rezultate în
urma unui tratament termic şi/sau chimic
D. Clădire-anexa cu pereţii exteriori din lemn, din piatra
naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte
materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

1

2

935

555

254

159

159

143

95

63

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi
75% din suma
75% din suma
amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca
care s-ar aplica
care s-ar aplica clădirii
locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D
clădirii
F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi
50% din suma
amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte
50% din suma
care s-ar aplica
scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri
care s-ar aplica clădirii
clădirii
prevăzute la lit. A-D
*) Pentru clădirile proprietate publica sau privată a statului ori a comunei Chichiş, concesionate, închiriate, date în
administrare ori în folosinta, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina
fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, după caz, în condiţii
similare impozitului pe clădiri.

IMPOZITUL ŞI TAXA*) PE TEREN
Art.258 alin.(2)

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN TERENURI CU CONSTRUCŢII
Zona în cadrul localităţii
B - Chichiş
C -Băcel

0
-

Nivelurile aplicabile în anul fiscal 2013 -lei/ha -)**
Nivelurile impozitului /taxei, pe ranguri de localităţi
I
II
III
IV
711
534

V
-

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN
- ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINTA DECÂT CEA DE
TERENURI CU CONSTRUCŢII –
Art. 258 alin. (4)
Nr. Crt.

Nivelurile aplicabile în anul fiscal 2013
Zona -lei/ha B
C

Zona

Categoria de folosinţă
1
Teren arabil
21
19
2
Păşune
19
15
3
Fâneaţă
19
15
4
Vie
35
28
5
Livadă
46
35
6
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră
21
19
7
Teren cu ape
13
8
8
Drumuri şi căi ferate
x
x
9
Teren neproductiv
x
x
*)Pentru terenurile proprietate publica sau privată a statului ori a comunei Chichiş, concesionate, închiriate, date în
administrare ori în folosinta, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor,
titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.
**) În cazul impozitului pe terenurile amplasate în intravilan pentru a nu majora sau diminua, după caz, nivelurile
respective, ca efect al rotunjirilor la a doua zecimala în urma conversiei generata de aplicarea Legii nr. 348/2004 privind
denominarea monedei naţionale, s-a procedat la raportarea nivelurilor impozitului pe teren în lei/ha, ţinând seama de
faptul ca 1 mp = 0,0001 ha.

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN
Art. 258 alin. (6)
Zona
Nr. Crt.

Nivelurile aplicabile în anul fiscal 2013
-lei/ha B
C
28
26
48
45
26
22
26
22
53
50

Categoria de folosinţă
Teren cu construcţii
Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.
5.1
5.1
Vie până la intrarea pe rod
x
x
6
Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.
53
50
crt. 6.1
6.1
Livadă până la intrarea pe rod
x
x
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră,
7
14
12
cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1
Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi
7.1
x
x
pădure cu rol de protecţie
8
Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări
5
2
piscicole
8.1
Teren cu amenajări piscicole
31
28
9
Drumuri şi căi ferate
x
x
10
Teren neproductiv
x
x
*) Pentru terenurile proprietate publica sau privată a comunei Chichiş, concesionate, închiriate, date în administrare
ori în folosinta, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor
dreptului de administrare sau de folosinta, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.
1
2
3
4
5

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art. 263 alin. (2)

1)

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică
1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu
capacitatea cilindrica de pana la 1600 cm3 inclusiv
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica între
1601cm3 şi 2000 cm3 inclusiv
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica între
2001cm3 şi 2600 cm3 inclusiv
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica între
2601cm3 şi 3000 cm3 inclusiv
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste
3001cm3
6. Autobuze, autocare, microbuze
7. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată
de până la 12 tone inclusiv
8. Tractoare înmatriculate

Lei/ 200 cm3 sau fracţiune din aceasta
9
21
83
166
335
27
35
21

II. Vehicule înregistrate
Vehicule cu capacitate cilindrică:
lei/200cmc
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cmc
3
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cmc
5
Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată
100 lei/an
Remorci, semiremorci sau rulote
Art.263 alin.(6)
Nivelurile aplicabile în anul 2013
Masă totală maximă autorizată
Impozitul, în lei
a. Până la 1 tonă inclusiv
9
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
34
c. Peste 3 tonă, dar nu mai mult de 5 tone
53
d. Peste 5 tone
64
Mijloace de transport pe apă
Art.263 alin.(7)
1. Luntre, barci fără motor folosite pentru pescuit şi uz
21
personal
2. Bărci folosite în alte scopuri
56
3. Bărci fără motor
209
4. Scutere de apă
209

TAXA DE ÎNMATRICULARE A AUTOVECHICULELOR ŞI REMORCILOR, AUTORIZARE
PROVIZORIE DE CIRCULAŢIE ŞI AUTORIZARE DE CIRCULAŢIE PENTRU PROBE
Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a
autovehiculelor şi remorcilor
a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă
autorizată de până la 3.500 kg inclusiv
b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă
autorizată mai mare de 3.500 kg inclusiv
Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei
autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate
permanent sau temporar
Taxa de autorizare a circulaţii pentru probe a
autovehiculelor şi remorcilor

Taxa, în lei
60
145
9
414

TAXA ÎNREGISTRARE PENTRU VEHICULE LENTE
Taxa anuala pentru vehicule lente
(1) Autocositoare
(2) Autoexcavator (excavator pe autosasiu)
(3) Autogreder sau autogreper
(4) Buldozer pe pneuri
(5) Compactor autopropulsat

lei
12
35
35
51
51

(6) Excavator cu racleti pentru sapat santuri, excavator
cu rotor pt. sapat santuri sau excavator pe pneuri
(7) Freza autoprop. pt. canale sau pt. pamânt stabilizat
(8) Freza rutiera
(9) Încarcator cu o cupa pe pneuri
(10) Instalatie autoprop. de sortare-concasare
(11) Macara cu greifer
(12) Macara mobila pe pneuri
(13) Macara turn autopropulsata
(14) Masina autoprop.
a) lucrari terasamente
b) constructia si întretinerea drumurilor
c) decopertarea îmbracamintii asfaltice la drumuri
d) finisarea drumurilor
e) forat f) turnarea asfaltului
g) înlaturarea zapezii
(15) Sasiu autopropulsat cu ferastrau pentru. taiat
lemne
(16) Tractor pe pneuri
(17) Troliu autopropulsat
(18) Utilaj multifunctional pt. întretinerea drumurilor
(19) Vehicul pt. pompieri pt. derularea furtunului de
apa
(20) Vehicul pt. macinat si compact deseuri lei/an
(21) Vehicul pt. marcarea drumurilor
(22) Vehicul pt. taiat si compactat deseuri
(23) Mopede pâna la 50 cm3 înregistrate la Primarie
(24) Motocvadricicle înregistrate la Primarie

Art. 263 alin. (4)

51
40
39
39
28
28
39
39

51

58
69
51
33
9
43
24
24
23
46

AUTOVEHICULE DE TRANSPORT MARFĂ CU MASA TOTALĂ MAXIMĂ
AUTORIZATĂ EGALĂ SAU MAI MARE DE 12 TONE
2)
Impozitul (în lei/an)

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată
maximă admisă

I

două axe
1
2
3
4

II

5
3 axe
1
2
3
4

Masa de cel puţin 12 tone, dar nu mai
mică de 13 tone
Masa de cel puţin 13 tone, dar nu mai
mică de 14 tone
Masa de cel puţin 14 tone, dar nu mai
mică de 15 tone
Masa de cel puţin 15 tone, dar nu mai
mică de 18 tone
Masa de cel puţin 18 tone
Masa de cel puţin 15 tone, dar nu mai
mică de 17 tone
Masa de cel puţin 17 tone, dar nu mai
mică de 19 tone
Masa de cel puţin 19 tone, dar nu mai
mică de 21 tone
Masa de cel puţin 21 tone, dar nu mai
mică de 23 tone

Ax(e) motor(oare) cu sistem de
suspensie pneumatică sau
echivalentele
recunoscute
0
133

Alte sisteme de suspensie
pentru axele motoare

133
367

367

517

517

1169

517

1169

133

231

231

474

474

615

615

947

Masa de cel puţin 23 tone, dar nu mai
mică de 25 tone

5

III

947

1472

4 axe
Masa de cel puţin 23 tone, dar nu mai
mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar nu mai
mică de 27 tone
Masa de cel puţin 27 tone, dar nu mai
mică de 29 tone
Masa de cel puţin 29 tone, dar nu mai
mică de 31 tone
Masa de cel puţin 31 tone, dar nu mai
mică de 32 tone
Masa de cel puţin 32 tone

1
2
3
4
5
6

615

623

623

973

973

1545

1545

2291

1545

2291

545

2291

Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport
marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone
Art. 263 alin. (5)

Impozitul (în lei/an)
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată
Ax(e) motor(oare) cu sistem de
Alte sisteme de suspensie
maximă admisă
suspensie pneumatică sau
echivalentele

I

2
3
4
5
6
6
7

Masa de cel puţin 12 tone, dar nu mai
mică de 14 tone
Masa de cel puţin 14 tone, dar nu mai
mică de 16 tone
Masa de cel puţin 16 tone, dar nu mai
mică de 18 tone
Masa de cel puţin 18 tone, dar nu mai
mică de 20 tone
Masa de cel puţin 20 tone, dar nu mai
mică de 22 tone
Masa de cel puţin 22 tone, dar nu mai
mică de 23 tone

0

0

0

0

0

60

60

137

137
320
320

414

414

747

8

Masa de cel puţin 23 tone, dar nu mai
mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar nu mai
mică de 28 tone

747

1310

9

Masa de cel puţin 28 tone

747

1310

128

299

299

491

491

721

721

871

7
8

II

recunoscute

2+1 axe
1

pentru axele motoare

2+2 axe
Masa de cel puţin 23 tone, dar nu mai
1
mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar nu mai
2
mică de 26 tone
Masa de cel puţin 26 tone, dar nu mai
3
mică de 28 tone
Masa de cel puţin 28 tone, dar nu mai
4
mică de 29 tone

Masa de cel puţin 29 tone, dar nu mai
mică de 31 tone
Masa de cel puţin 31 tone, dar nu mai
6
mică de 33 tone
Masa de cel puţin 33 tone, dar nu mai
7
mică de 36 tone
Masa de cel puţin 36 tone, dar nu mai
8
mică de 38 tone
9
Masa de cel puţin 38 tone
2+3 axe
Masa de cel puţin 36 tone, dar nu mai
1
mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar nu mai
2
mică de 40 tone
3 Masa de cel puţin 40 tone
5

III

IV

V

3+2 axe
Masa de cel puţin 36 tone, dar nu mai
1
mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar nu mai
2
mică de 40 tone
Masa de cel puţin 40 tone, dar nu mai
3
mică de 44 tone
4
Masa de cel puţin 44 tone
3+3 axe
Masa de cel puţin 36 tone, dar nu mai
1
mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar nu mai
2
mică de 40 tone
Masa de cel puţin 40 tone, dar nu mai
3
mică de 44 tone
4
Masa de cel puţin 44 tone

871

1429

1429

1984

1984

3012

1984

3012

1984

3012

1579

2197

2197

2986

2197

2986

1395

1937

1937

2679

2679

3963

2679

3963

794

960

960

1434

1434

2283

1434

2283

TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A
AUTORIZAŢIILOR
Art.267 alin.(1)
Nivelurile aplicabile în anul 2013
Taxa, în lei
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism:
a). Până la 150m2 inclusiv
b). Între 151m2 şi 250m2 ,inclusiv
c). Între 251m2 şi 500m2 ,inclusiv
d). Între 501m2 şi 750m2 ,inclusiv
e). Între 751m2 şi1000m2 ,inclusiv
f). Peste 1.000 m2
Art.267 alin.(3)
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire
pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuinţă
sau anexă la locuinţă este
Art.267 alin.(5)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru
lucrările de organizare de şantier în vederea realizării
unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie
de construire, este
Art.267 alin.(4)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau
excavări

3,00
3,00
4,00
6,00
7,00
7,00+ 0,01 lei/m2 care depăşeşte 1000 m2
egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de
construcţii.

egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare
de şantier.

8,00 pentru fiecare m2 afectat

Art.267 alin.(7)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru
chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe
căile şi spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea
corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi
reclamelor
Art.267 alin.(11)
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
Art.267 alin.(12)
Taxe pentru avizarea certificatului de urbanism de către
comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către
primar
Art.267 alin.(13)
Taxă pentru eliberarea certificatului de nomenclatura
stradală şi adresă
Art.268 alin.(1)
Taxă pentru eliberarea unei autorizaţii pentru
desfăşurarea unei activităţi economice
Art.268 alin.(2)
Taxă pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare sau
viza anuala
Art.268 alin.(3)
Taxă pentru eliberarea de copii heliografice de pe
planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri,
deţinută de consiliul local
Art.268 alin.(4)
Taxă pentru eliberarea certificatului de producător
Art.268 alin.(5)
Taxă pentru eliberarea /vizarea anuală a autorizaţiei
privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică

8,00 pentru fiecare m2 de suprafaţă ocupată de construcţie

13,00 pentru fiecare racord

15,00

9,00

15,00

17,00

31,00 pentru fiecare m2 sau fracţiune de m2

80,00
4.175

TAXĂ PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI DE PUBLICITATE
Art.271 alin.(2)
- lei/ m2 sau fracţiune de m2
Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
a. în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana
derulează o activitate economică
b. în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj
pentru reclamă şi publicitate

32,00
23,00

IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Art.275 alin.(2)
Manifestarea artistică sau activitatea distractivă
În cazul videotecilor
În cazul discotecilor

- lei/ m2
2,00
3,00

SANCŢIUNI
Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice
Art.294 alin.(3)
Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amenda de la 70 de lei la 279 de lei, iar cele de la lit. b)-d)
cu amenda de la 279 de lei la 696 de lei.
Art.294 alin.(4)
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenta şi gestionarea, după caz, a abonamentelor
şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 325 de lei la 1.578 de
lei.
Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice
Art.294 alin.(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 amenda de la 280 de lei la 1116 de lei iar cele de la lit.
b)-d) cu amenda de la 1116 de lei la 2785 de lei.
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenta şi gestionarea, după caz, a
abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 1.300
de lei la 6.312 de lei.
TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
Natura serviciului

Nr. crt.

1.

2.

3.

4.

Nivelurile
aplicabile în anul
2013
Taxa, în lei

CAPITOLUL I
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul
Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi
pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice
Legea 117/1999 cu modif. şi compl. ulterioare
Eliberarea de către organele administratiei publice şi locale, de
alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea
atribuţiilor lor, sunt în drept sa certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor,
2
adeverintelor şi a oricăror alte înscrisuri prin care se atesta un fapt sau o
situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o alta taxa extrajudiciara de
timbru mai mare
Punct abrogat prin
art. 80 lit. j) din
Ordonanta
Eliberarea certificatului de producator
Guvernului nr.
36/2002 privind
impozitele si taxele
locale
Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:
2
- pentru animale sub 2 ani
2
- pentru animale peste 2 ani
Certificarea (transcrierea) transmisi unii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de
proprietate:
- pentru animale sub 2 ani
2
- pentru animale peste 2 ani
5
Abrogat prin art. 1 pct.
144 din Legea nr.
174/2004 pentru
aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de
procedură fiscală

5.

Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală

6.
7.

Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului
15
Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei
2
Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă romane, a actelor
2
stare civilă întocmite de autorităţile străine
Reconstituirea şi întocmirea ulterioara, la cerere, a actelor de stare civilă
2
Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase,
2
distruse sau deteriorate
CAPITOLUL II
Taxe de înregistrare pentru maşinile şi utilajele autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii,
agricole, forestiere, tractoarele care nu se supun înmatriculării, precum şi vehiculele cu tracţiune
animală
- maşini şi utilaje autopropulsate, tractoare care nu se supun înmatriculării şi
30
remorci cu masa totală maxima de pana la 750 kg inclusiv
- maşini şi utilaje autopropulsate, tractoare care nu se supun înmatriculării şi
remorci cu masa totală maxima autorizata cuprinsă între 750 kg inclusiv şi 3.500
60
kg inclusiv
- vehiculele cu tracţiune animala
30
- motocicelete şi scutere, moterete
32
CAPITOLUL III
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate

8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
x

1.

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza
Legii fondului funciar nr. 18/1991

15

ANEXA NR.2.
LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL Nr. 52 / 2012
REGULAMENT
privind stabilirea si aplicarea taxelor locale
pe teritoriul comunei Chichiş pe anul 2013
I. Reglementari generale:
Art. 1 În sensul Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale si a prezentei hotarâri, taxele sunt
instituite de Consiliul local pentru functionarea unor servicii publice create în interesul persoanelor fizice si
juridice, care se folosesc de serviciile publice pentru care s-au instituit taxele locale.
Art. 2 Taxele locale se stabilesc în baza propunerilor facute de compartimentele de specilaitate existente la
nivelul Consiliului local, motivate si justificate pe baza documentelor privind cheltuielile de întretinere, functionare
si dotare a serviciilor publice respective.
II. Categorii de taxe locale alicabile în anul 2013
II.1 Taxa speciala de întreţinere a spaţiilor verzi
Art.3. Se instituie taxa speciala pentru îngrijirea, întreţinerea spaţiilor verzi aflate pe domeniul public sau
domeniul privat ce aparţin comunei Chichiş.
Plata acestor taxe se face anual şi se percepe de la persoanele fizice şi juridice, iar sumele obtinute din
aceaste taxe vor fi utilizate pentru achizitionarea de materiale specifice activitatii de întreţinere şi a menţinerii în
stare bună a spaţiilor verzi din comună.
II.2 Taxa speciala de întreţinere a reţelei de canalizare
Art.4. Se instituie taxa speciala pentru îngrijirea, întreţinerea reţelei de canalizare aflate în administrarea
consiliului local Chichiş.
Plata acestor taxe se face anual şi se percepe de la persoanele fizice şi juridice, iar sumele obtinute din
aceaste taxe vor fi utilizate pentru achizitionarea de materiale necesare întreţinerii şi menţinerii în stare de
funcţionare a reţelei de canalizare.
II.3 Taxe locale pentru servicii de xerocopiat, multiplicat
Art. 5 – Se instituie:
a) taxa speciala pentru servicii de xerocopiat, multiplicat acte necesare populatiei în raporturile acesteia cu
comina Chichiş, realizat în cadrul Biroului Relatii cu Publicul;
b) taxa speciala privind servicii de xerocopiat acte din arhiva Primariei solicitate de persoane fizice si
juridice
Plata acestor taxe se face anticipat, la caseria primăriei, iar sumele obtinute din aceaste taxe vor fi utilizate
pentru achizitionarea de materiale specifice activitatii de multiplicare, întretinerea aparaturii.
II.4 Taxa speciala de urgenta pentru eliberarea în regim de urgenta acertificatelor fiscale si a adeverintelor
emise de Compartimentele de specialitate
Art.6 – (1) Se instituie taxa speciala de urgenta pentru eliberarea în regim de urgenta acertificatelor fiscale
si a adeverintelor emise de Compartimentul financiar-contabil şi comprtimentul agricol:
a) taxa speciala pentru eliberarea certificatului fiscal sau a adeverintei în aceasi zi cucea a depunerii cererii,
b) taxa speciala pentru eliberarea certificatului fiscal sau a adeverintei în termen de 24 de ore de la data
depunerii cererii.
(2) Eliberarea certificatelor fiscale/adeverintelor în regim de urgenta se face numai în cazul încare cererea
depusa este completa si contine date corecte.
(3) Plata acestei taxe se face anticipat la caseria primăriei odata cu depunerea cererii pentru eliberarea
certificatelor/adeverintelor, iar veniturile rezultate vor fi utilizate pentru dotari (tehnica de calcul, birotica, mobilier,
etc.).
II.5 Taxe locale pentru eliberarea autorizatiilor de functionare privind
comercializarea produselor si serviciilor de piata
Art.7 – (1) În vederea asigurarii punerii în aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor
si serviciilor de piata, republicata, se instituie:
– taxa pentru eliberarea autorizatiei de functionare/acord de functionare
– taxa viza anuala pentru autorizatia de functionare

(2) Sectorul de activitate pentru care se instituie aceste taxe este activitatea de comercializarea produselor
si serviciilor de piata
(3) Plata taxei se face anticipat odata cu depunerea documentatiei pentru obtinerea autorizatiei/vizei
anuale.
(4) Autorizatia de functionare se vizeaza anual, cu exceptia anului în care a fost eliberata, pâna la data de
31 decembrie a anului în curs pentru anul urmator.
(5) Taxele prevazute la alin.(1) se încaseaza prin caseria din cadrul Primariei comunei Chichiş.
6) Sumele obtinute din aceste taxe vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de functionare ale
compartimentelor agricol şi financiar – contabil.
II.6 Taxe locale pentru eliberarea în regim de urgenta a diferitelor acte emise de
persoana responsabilă în domeniul activităţii de urbanism
Art.8 – (1) Se instituie taxa speciala pentru eliberarea în regim de urgenta (în termen de 48 de ore) a
urmatoarelor acte:
-certificat pentru notare constructii;
-certificat pentru schimbarea ramurii de folosinta a terenului;
-atribuire numar de casa;
(2) Taxele prevazute la alin.(1) se încaseaza prin caseria primăriei comunei Chichiş.
(3) Actele prevazute la alin.(1) vor fi eliberate în regim de urgenta cu conditiaprezentarii documentatiei
complete, care cuprinde:
- extras carte funciara (original/copie-dupa caz)
- identificare imobil (plan de încadrare în zona, plan situatie)
- documentatie tehnica vizata O.C.P.I Covasna (dupa caz);
- copie autorizatie de construire (dupa caz);
- dovada achitarii taxei de urgenta;
- dovada achitarii taxei/ timbru fiscal, în functie de actul solicitat;
(4) Sumele obtinute din aceste taxe vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de functionare a activităţii
de urbanism.
II.7 Taxe locale pentru eliberarea în regim de urgenta a diferitelor adeverinte emise
de Compartimentul financiar-contabil referitor la administrarea cimitirului şi utilizare a dricului
Art.9 – (1) Se instituie taxa speciala pentru:
- eliberarea în regim de urgenta, în termen de 48 de ore adeverintei privind cumpărarea locurilor de veci
din cimitirul aflat în adminisrarea primăriei.
- pentru utilizarea dricului cu ocazia înmormântărilor
(2) Taxele prevazute la alin.(1) se încaseaza anticipat prin caseria Primariei comunei Chichiş.
(3) Sumele obtinute din aceste taxe vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de Intreţinere a cimitirulu
şi a dricului.
II.8 Taxe locale pentru încheierea căsătoriei în zilele nelucrătoare oficiale
(1) Se instituie taxa speciala pentru oficierea căsătoriei în zilele nelucrătoare de sâmbătă şi duminică
precum şi în celelalte zile de sărbătoare legală.
(2) Taxele prevazute la alin.(1) se încaseaza anticipat cu ocazia depunerii declaraţiei de căsătorie prin
caseria Primariei comunei Chichiş.
(3) Sumele obtinute din aceste taxe vor fi utilizate pentru procurarea de certificate de stare civilă şi pentru
acoperirea cheltuielilor de functionare a activităţii de stare civilă.
II.9 Taxe locale pentru încheierea căminului cultural pentru diferite evenimente
(1)
Se instituie taxa speciala pentru închirierea căminelor cultural din localitatea Chichiş şi Băcel
pentru organuizarea de botezuri, nunţi, dicoteci, baluri, pomeni şi alte evenimente asemănătoare.
(2)
Taxele prevazute la alin.(1) se încaseaza anticipat cu ocazia aprobării cererii prin caseria Primariei
comunei Chichiş.
(3)
Sumele obtinute din aceste taxe vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi de
menţinere a curăţeniei în căminele cultural.
II.10 Taxe locale percepute de vânzători ambulanţi
(4)
Se instituie taxa speciala perceptibilă de vânzătorii ambulanţi
(5)
Taxele prevazute la alin.(1) se încaseaza anticipat cu ocazia aprobării cererii de vânzare în comună
- prin caseria Primariei comunei Chichiş.

(6)
Sumele obtinute din aceste taxe vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi de
menţinere a curăţeniei în comună.

III. Dispozitii finale:
Art. 9 – Categoriile si cuantumul taxelor locale , este prevazuta în anexa nr. 3 la Hotarârea Consiliului
Local privind taxele si impozitele locale pentru anul 2013, din care face parte integranta.
Art.10 - Acordul persoanelor fizice pentru plata taxelor locale se considera dat ca urmare a necontestarii
hotarârii Consiliului local privind stabilirea taxelor locale în termen de 15 zile de
afisarea la sediul Primariei.
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ANEXA NR.3.
LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL Nr.52/2012
Nr.crt
1
2
3

Denumirea taxei locale

Taxa pentru întreţinere spaţii verzi lei/an/ - persoane fizice
- persoane fizice autorizate
- persoane juridice
Taxa pentru întreţinerea reţelei de canalizarea a apelor menajere, lei/persoane/an
pentru persoane fizice
Taxa pentru întreţinerea reţelei de canalizarea a apelor menajere, lei/persoane/an
pentru persoane juridice
Taxa speciala privind servicii de xerocopiat, multiplicat acte necesare persoanelor fizice si
juridice în raportul acestora cu Primaria, realizat în cadrulBiroului Relatii cu Publicul

4

5
6
7
8
11
12
13

14

15
16
17
18

19

20

21

Taxa speciala privind servicii de xerocopiat acte din arhiva Primariei, solicitate de
personae fizice si juridice

Nivelul taxei speciale
- lei -

4
7
9
12
69
Format A4: 1,00
lei/pagina
Format A3: 2,00
lei/pagina
Format A2: 3,00
lei/pagina
Format A1: 4,00
lei/pagina
Format A4: 5,00 lei/pagina
Format A3: 10,00lei/pagina
Format A2: 15,00 lei/pagina
Format A1: 20,00 lei/pagina

Taxa de urgenta pentru eliberarea certificatului fiscal/adeverintei în aceeasi zi
cu depunerea cererii
Taxa de urgenta pentru eliberarea certificatului fiscal/adeverintei în 24 ore de
la depunerea cererii
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de functionare/ acord de functionare
Taxa viza anuala a autorizatiei de functionare
Taxa pentru modificarea autorizatiei de functionare pentru desfasurarea activitatii
de comert si prestari servicii
Taxa pentru modificarea autorizatiei de functionare pentru desfasurarea activitatii de
alimentaţie publică
Taxa de urgenta pentru eliberarea în termen de 48 de ore a urmatoarelor acte:
-certificat pentru notare constructii;
-certificat pentru schimbarea
ramurii de folosinta a
terenului;
-atribuire numar de casa;
Taxă pentru închirierea locului de veci/10 ani
Taxa pentru utilizarea dricului în localitatea Chichiş
Taxa pentru utilizarea dricului în alte localităţi
Taxă pentru: -desfacerea căsătoriei
- oficierea căsătoriei: - în zilele de sîmbătă sau duminică
-în zile de sărbătoare legală

Închirierea Căminului cultural Chichiş pentru:
nunţi,
baluri
botezuri,
discoteci
pomeni
Închirierea Căminului cultural Chichiş pentru:
nunţi,
baluri
botezuri,
discoteci
- pomeni
Taxa percepută de la vânzători ambulanţi

23
17
231
231
116
116

23

69
28
58
173
112
173

139
81
81
58
23
116
81
81
58
23
12
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