
MUNICIPIUL BOTOSANI ANEXA nr.1

CONSILIUL LOCAL la HCL nr. 377 din 29.12.2014

                     

TABLOUL           

                                                       cuprinzând nivelurile impozitelor şi taxelor locale în sumă fixă pentru anul 2015

        lei

Nr. Denumirea impozitului sau taxei locale Codul Fiscal -                    Niveluri aprobate

crt. capitol,articol,aliniat                     pentru anul 2015

1 Impozitul/taxa pe teren - lei/ha -  pentru terenurile amplasate în intravilanul municipiului - 

terenuri cu construcţii situate în zona:                                              Cap.III,art.258,alin.(2)

                                                                                                      -A 7,553

                                                                                                      - B 5,269

                                                                                                      - C 3,335

                                                                                                      - D 1,763

2 Impozitul/taxa pe teren*) - lei/ha calculat în funcţie de rangul municipiului -  

pentru terenurile amplasate în intravilanul municipiului încadrate în altă categorie de

folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, după cum urmează: Cap.III,art.258,alin.(4)

1.Arabil, situat în zona:                                                             -  A 112

                                                                                               - B 84

                                                                                               - C 76

                                                                                               - D 60

2.Păşuni, situate în zona:                                                          - A         84

                                                                                               - B 76

                                                                                               - C 60

                                                                                               - D 52

3.Fâneţe, situate în zona:                                                          - A         84

                                                                                               - B 76

                                                                                               - C 60

                                                                                               - D 52

4.Vii, situate în zona:                                                                - A 184

                                                                                               - B 140

                                                                                               - C 112

                                                                                               - D 76
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5.Livezi, situate în zona:                                                            - A 212

                                                                                               - B 184

                                                                                               - C 140

                                                                                               - D 112

6.Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră, situate în zona:     - A 112

                                                                                               - B 84

                                                                                               - C 76

                                                                                               - D 60

7.Terenuri cu ape, situate în zona:                                              - A 60

                                                                                               - B 52

                                                                                               - C 32

                                                                                               - D X

8.Drumuri şi căi ferate, indiferent de zona în care se află X

9.Teren neproductiv, indiferent de zona în care se află X

3 Impozitul/taxa pe teren*) - lei/ha calculat în funcţie de rangul municipiului -  

pentru terenurile amplasate în extravilanul municipiului - pe categorii de folosinţă, 

după cum urmează: Cap.III,art.258,alin.(6)

1.Teren cu construcţii, situat în zona:                                                 - A 74.40

                                                                                                      - B 64.40

                                                                                                      - C 57.20

                                                                                                      - D 46.20

2.Arabil, situat în zona:                                                                    -  A 120.00

                                                                                                      - B 110.40

                                                                                                      - C 99.00

                                                                                                      - D 88.20

3.Păşune, situată în zona:                                                                - A         67.20

                                                                                                      - B 59.80

                                                                                                      - C 48.40

                                                                                                      - D 42.00

4.Fâneaţă, situată în zona:                                                               - A         67.20

                                                                                                      - B 59.80

                                                                                                      - C 48.40

                                                                                                      - D 42.00

5.Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.crt.5.1,situată în zona:      - A 132.00

                                                                                                      - B 121.90

                                                                                                      - C 110.00
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                                                                                                      - D 100.80

5.1 Vie până la intrarea pe rod, indiferent de zona în care se află X

6.Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.crt.6.1,situată în zona:  - A 134.40

                                                                                                      - B 121.90

                                                                                                      - C 110.00

                                                                                                      - D 100.80

6.1 Livadă până la intrarea pe rod, indiferent de zona în care se află X

7.Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră,cu excepţia celui

prevăzut la nr.crt.7.1, situată în zona:                                                - A 38.40

                                                                                                      - B 32.20

                                                                                                      - C 26.40

                                                                                                      - D 16.80

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

protecţie, indiferent de zona în care se află X

8.Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole, situat în zona:  - A 14.40

                                                                                                      - B 11.50

                                                                                                      - C 4.40

                                                                                                      - D 2.10

8.1 Teren cu amenajări piscicole, situat în zona:                                 - A 81.60

                                                                                                      - B 71.30

                                                                                                      - C 61.60

                                                                                                      - D 54.60

9.Drumuri şi căi ferate, indiferent de zona în care se află X

10.Teren neproductiv, indiferent de zona în care se află X

*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate,

închiriate, date în administrare ori în folosinţă, s-a stabilit 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.

4  I. Impozitul pe mijloacele de transport cu tracţiune  mecanică -  Cap.IV,art.263,alin.(2)

lei/an pentru fiecare grupă de 200 cmc sau fracţiune din aceasta - pentru tipul:

I.I Vehicule înmatriculate

1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică 

până la 1600 cmc, inclusiv 8

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cmc şi 2000 cmc, inclusiv 18

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cmc şi 2600 cmc, inclusiv 72

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cmc şi 3000 cmc, inclusiv 144

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 cmc 290
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6. Autobuze, autocare, microbuze 24

7. Alte autovehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată 

    de până la 12 tone inclusiv 30

8. Tractoare înmatriculate 18

I.II Vehicule înregistrate

1. Vehicule cu capacitate cilindrică lei/an/200 cmc

1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică <4.800 cmc 2

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică >4.800 cmc 4

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată lei/an/vehicul 50

5  II.  Impozitul pe  mijloacele de transport - lei/an - pentru autovehicule de transport marfă Cap.IV,art.263,alin.(4) Ax(e) motor(are) cu Alte sisteme 

   cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone  sistem de suspen- de suspensie

   - pentru tipul: sie pneumatică pentru axele

sau echivalentele motoare

recunoscute

I. Vehicule cu două axe, cu masa:

   1. de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 133

   2. de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 133 367

   3. de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 367 517

   4. de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 517 1,169

   5. de cel puţin 18 tone 517 1,169

II.Vehicule cu trei axe, cu masa:

   1. de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 133 231

   2. de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 231 474

   3. de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 474 615

   4. de cel puţin  21 tone, dar mai mică de 23 tone 615 947

   5. de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 947 1,472

   6. de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 947 1,472

   7. de cel puţin 26 tone 947 1,472

III.Vehicule cu patru axe, cu masa:

   1. de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 615 623

   2. de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 623 973

   3. de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 973 1,545

   4. de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1,545 2,291

   5. de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1,545 2,291

   6. de cel puţin 32 tone 1,545 2,291
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6 III.   Impozitul pe  mijloacele de transport - lei/an - pentru combinaţii de autovehicule Cap.IV,art.263,alin.(5) Ax(e) motor(are) cu Alte sisteme 

   (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală sistem de suspen- de suspensie

   maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone sie pneumatică pentru axele

  pentru tipul: sau echivalentele motoare

recunoscute

I.Vehicule cu 2+1 axe, cu masa:

   1. de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0

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

   3. de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 60

   4. de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 60 137

   5. de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 137 320

   6.  de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 320 414

   7. de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 414 747

   8. de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 747 1,310

   9. de cel puţin 28 tone 747 1,310

II.Vehicule cu 2+2 axe, cu masa:

   1. de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 128 299

   2. de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 299 491

   3. de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 491 721

   4. de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 721 871

   5. de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 871 1,429

   6.  de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1,429 1,984

   7. de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 1,984 3,012

   8. de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1,984 3,012

   9. de cel puţin 38 tone 1,984 3,012

III.Vehicule cu 2+3 axe, cu masa:

   1. de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1,579 2,197

   2. de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2,197 2,986

   3. de cel puţin 40 tone 2,197 2,986

IV.Vehicule cu 3+2 axe, cu masa:

   1. de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1,395 1,937

   2. de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1,937 2,679

   3. de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2,679 3,963

   4. de cel puţin 44 tone 2,679 3,963

V.Vehicule cu 3+3 axe, cu masa:

   1. de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 794 960
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   2. de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 960 1,434

   3. de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1,434 2,283

   4. de cel puţin 44 tone 1,434 2,283

7 IV.Impozitul pe mijloacele de transport- lei/an - pentru remorci, semiremorci şi Cap.IV,art.263,alin.(6)

rulote cu masa totală maximă autorizată:             

                                            a) până la 1 tonă, inclusiv 9

                                            b) peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34

                                            c) peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 52

                                            d) peste 5 tone 64

8 V. Impozitul pe  mijloacele de transport - lei/an-pentru mijloacele de transport pe Cap.IV,art.263,alin.(7)

apă tipul:

1. Luntre,bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 21

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56

3. Bărci cu motor 210

4. Nave de sport şi agrement 562

5. Scutere de apă 210

9 Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism - lei-  pentru suprafaţa: Cap.V,art.267,alin.(1)

                                    - până la 150 mp, inclusiv 5

                                    - între 151 - 250 mp, inclusiv 6

                                    - între 251 - 500 mp, inclusiv 7

                                    - între 501 - 750 mp, inclusiv 9

                                    - între 751 - 1.000 mp, inclusiv 12

                                    - peste 1.000 mp 14+0,01 lei/mp

 pentru fiecare mp care depă-

şeşte 1.000 mp

10 Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări - lei pentru fiecare mp afectat Cap.V,art.267,alin.(4) 2.50

11 Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete,cabine, Cap.V,art.267,alin.(7)

spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru

amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor - lei pentru fiecare

mp de suprafaţă ocupată de construcţie 6

12 Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente Cap.V,art.267,alin.(11)

la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie

şi televiziune prin cablu - lei pentru fiecare racord 8

13 Taxa pentru avizarea certficatului de urbanism de către comisia de urbanism şi Cap.V,art.267,alin.(12)

amenajarea teritoriului sau de către primar - lei 13

14 Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă -  lei - pentru: Cap.V,art.267,alin.(13)
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   - persoane fizice 3

   - persoane juridice 6

15 Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice - lei - Cap.V,art.268,alin.(1) 20

Taxa este stabilită în lei/an şi se plăteşte integral, anticipat la eliberarea autorizaţiei, şi se

încasează de la persoanele fizice care au optat să efectueze formalităţile de înregistrare la

registrul comertului şi de obţinere a autorizaţiei prin intermediul compartimentului de asistenţă

şi reprezentare din cadrul primăriei.

16 Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor  de funcţionare - lei Cap.V,art.268,alin.(2) 12

17 Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe Cap.V,art.268,alin.(3)

alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale,  lei pentru fiecare mp sau fracţiune

de mp de plan

                                 a.1. la scara 1:500 12

                                 a.2. la scara 1:1.000 22

                                 a.3. la scara 1:2.000 24

18 Taxa pentru eliberarea atestatului de producător agricol- lei: Cap.V,art.268,alin.(4)

    a) pentru produse de origine vegetală 34

    b) pentru produse de origine animală 44

18.1 Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol la nivelul costului de achizi

ț

ie

19 Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de Cap.V,art.268,alin.(5)

alimentaţie publică - lei/an pe fiecare unitate sau stand de comercializare:

    a) pentru activităţile de alimentaţie publică cuprinse în Clasificaţia activităţilor din 

        economia naţională - CAEN, în clasa 5530 - restaurante, din:

             -  Zona A:

                        - cu suprafaţa de servire de peste 200 mp 2,660

                        - cu suprafaţa de servire cuprinsă între 150 mp şi 200 mp inclusiv 2,280

                        - cu suprafaţa de servire cuprinsă între 100 mp şi 150 mp inclusiv 1,710

                        - cu suprafaţa de servire cuprinsă între 50 mp şi 100 mp inclusiv 1,370

                        - cu suprafaţa de servire cuprinsă între 20 mp şi 50 mp inclusiv 970

                        - cu suprafaţa de servire de sub 20 mp inclusiv 630

             -  Zona B:

                        - cu suprafaţa de servire de peste 200 mp 2,380

                        - cu suprafaţa de servire cuprinsă între 150 mp şi 200 mp inclusiv 2,050

                        - cu suprafaţa de servire cuprinsă între 100 mp şi 150 mp inclusiv 1,480

                        - cu suprafaţa de servire cuprinsă între 50 mp şi 100 mp inclusiv 1,080

                        - cu suprafaţa de servire cuprinsă între 20 mp şi 50 mp inclusiv 700

                        - cu suprafaţa de servire de sub 20 mp inclusiv 350
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             -  Zona C:

                        - cu suprafaţa de servire de peste 200 mp 2,090

                        - cu suprafaţa de servire cuprinsă între 150 mp şi 200 mp inclusiv 1,820

                        - cu suprafaţa de servire cuprinsă între 100 mp şi 150 mp inclusiv 1,250

                        - cu suprafaţa de servire cuprinsă între 50 mp şi 100 mp inclusiv 860

                        - cu suprafaţa de servire cuprinsă între 20 mp şi 50 mp inclusiv 550

                        - cu suprafaţa de servire de sub 20 mp inclusiv 320

             -  Zona D:

                        - cu suprafaţa de servire de peste 200 mp 1,810

                        - cu suprafaţa de servire cuprinsă între 150 mp şi 200 mp inclusiv 1,600

                        - cu suprafaţa de servire cuprinsă între 100 mp şi 150 mp inclusiv 1,030

                        - cu suprafaţa de servire cuprinsă între 50 mp şi 100 mp inclusiv 740

                        - cu suprafaţa de servire cuprinsă între 20 mp şi 50 mp inclusiv 460

                        - cu suprafaţa de servire de sub 20 mp inclusiv 250

    b) pentru activităţile de alimentaţie publică cuprinse în Clasificaţia activităţilor din 

        economia naţională - CAEN, în clasa 5540 - baruri, din:

             -  Zona A:

                        - cu suprafaţa de servire  de peste 100 mp 1,330

                        - cu suprafaţa de servire cuprinsă între 30 mp şi 100 mp inclusiv 1,140

                        - cu suprafaţa de servire cuprinsă între 20 mp şi 30 mp inclusiv 800

                        - cu suprafaţa de servire de sub 20 mp inclusiv 640

             -  Zona B:

                        - cu suprafaţa de servire  de peste 100 mp 1,120

                        - cu suprafaţa de servire cuprinsă între 30 mp şi 100 mp inclusiv 910

                        - cu suprafaţa de servire cuprinsă între 20 mp şi 30 mp inclusiv 570

                        - cu suprafaţa de servire de sub 20 mp inclusiv 360

             -  Zona C:

                        - cu suprafaţa de servire  de peste 100 mp 870

                        - cu suprafaţa de servire cuprinsă între 30 mp şi 100 mp inclusiv 680

                        - cu suprafaţa de servire cuprinsă între 20 mp şi 30 mp inclusiv 400

                        - cu suprafaţa de servire de sub 20 mp inclusiv 330

             -  Zona D:

                        - cu suprafaţa de servire  de peste 100 mp 710

                        - cu suprafaţa de servire cuprinsă între 30 mp şi 100 mp inclusiv 570

                        - cu suprafaţa de servire cuprinsă între 20 mp şi 30 mp inclusiv 290

                        - cu suprafaţa de servire de sub 20 mp inclusiv 260
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Pentru unităţile şi standurile de comercializare existente la data de 31.12.2014, taxa se 

plăteşte anticipat, până la data de 31 ianuarie 2015. Pentru unităţile şi standurile noi, taxa se

plăteşte anticipat până la data eliberării autorizaţiei. Pentru plata cu întârziere se calculează 

majorări.

20 Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate: Cap.VI,art.271,alin.(2)

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

     economică - lei/ mp sau fracţiune de mp 32

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

     publicitate - lei/mp sau fracţiune de mp 23

21 Impozitul pe spectacole - lei/mp/zi - calculat în funcţie de rangul municipiului - 

pentru manifestarea artistică sau activitatea distractivă: Cap.VII,art.275,alin.(2)

                   a) în cazul videotecilor 0.25

                  b) în cazul discotecilor 0.60

22 Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru: Cap.X,art.283,alin.(1)

  1.Activităţi comerciale (tonete,module,standuri,mese pliante,terase) 

    Criteriile şi procedurile de punere la dispoziţie a amplasamentelor sunt cuprinse în permi-

siunile de folosire a locului public. Nivelul taxei este diferenţiat pe două zone, este stabilit în 

lei/mp/zi, se datorează trimestrial şi se plăteşte anticipat, până la data de 25 inclusiv ale

lunii premergătoare trimestrului, cu excepţia trimestrului I pentru care se plăteşte până la 

data de 31.01.2015, sau până la data eliberării permisiunii pentru permisiunile noi.

Pentru activităţile ambulante cu caracter temporar taxa se plăteşte până la data eliberării

permisiunii.

Dacă din calcul suma de plată este cu zecimale se face rotunjirea la nivel de leu, prin

neglijarea fracţiunilor mai mici de 50 de bani  şi rotunjirea la leu a fracţiunilor de peste 

50 de bani inclusiv.

    Nivelul taxei, pe zone de interes comercial, este următorul:

     a) zona I - Pietonalul Unirii, Pietonalul Transilvaniei, Str.Primăverii,B-dul George Enescu,

                    Str.Marchian, B-dul Mihai Eminescu pe tronsonul cuprins între Str.Gării şi

                    Str.Nicolae Iorga, Calea Naţională pe tronsonul cuprins între Str.Gării şi 

                    Str.Nicolae Iorga, Str.Griviţa pe tronsonul cuprins între Calea Naţională şi

                    Str.T.Vladimirescu - lei/mp/zi 1.35

      b) zona II - alte amplasamente necuprinse în zona I - lei/mp/zi 1.10

          În ambele zone, pentru vânzarea de flori, carte şi presă, taxele se reduc cu 25%.

  2.Diverse servicii (foto,reparaţii şi încărcări brichete,cântărire persoane etc.) - lei/mp/zi 0.30

    Criteriile şi procedurile de stabilire şi plată a acestei taxe sunt cele de la pct.22.1.

  3.Amplasare panouri publicitare - lei/mp/zi
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    Criteriile şi procedurile de stabilire şi plată a acestei taxe sunt cele de la pct.22.1. 3.60

  4.Rezervare loc parcare auto - lei/mp/zi:

     a) pentru persoane fizice 0.04

     b) pentru persoane juridice 0.15

Criteriile şi procedurile de rezervare a locurilor pentru parcare sunt stabilite în regulamentul

ce se aprobă prin hotărârea Consiliului Local.Pentru rezervările fără licitaţie se aplică nivelul

taxei specificate la acest punct,iar pentru rezervările cu licitaţie aceste nivele constituie preţul

de pornire a licitaţiei.Taxa de rezervare loc pentru parcare auto pentru acordurile existente la 

31.12.2014 se plăteşte anticipat, până la data de 31 ianuarie 2015. Pentru rezervările noi, 

taxa se plăteşte anticipat până la data eliberării acordului de rezervare. 

Pentru mijloacele de transport declarate fiscal în alte unităţi administrativ-teritoriale, nivelul

taxei pentru rezervare loc parcare auto se majorează cu 50%.

Dacă din calcul, suma de plată este cu zecimale se face rotunjirea la nivel de leu, prin

neglijarea fracţiunilor mai mici de 50 de bani  şi rotunjirea la leu a fracţiunilor de peste 

50 de bani inclusiv.

  5.Depozitare materiale şi terenuri ocupate pentru efectuarea de reparaţii la clădiri - lei/mp/zi 0.35

Taxa se plăteşte anticipat, până la eliberarea acordului.

  6.Lucrări şi intervenţii la reţele edilitare, efectuate de alţi contribuabili decât administratorii

     de reţea de utilitate publică de termoficare, persoanele fizice care suportă 

     contravaloarea lucrărilor de extindere reţele gaze naturale,instituţiile de cult recunoscute

     de lege, instituţiile finanţate din bugetul local, fundaţiile şi asociaţiile nonprofit care 

     desfăşoară activităţi de protecţie a copiilor şi a altor persoane defavorizate - lei/mp/zi:

         a) pentru persoane fizice 1.00

         b) pentru persoane juridice 2.00

Taxa se plăteşte anticipat, până la eliberarea acordului.Nivelul taxei se majorează cu 100%

în cazul lucrărilor de intervenţie efectuate pe străzile reabilitate.

Dacă din calcul suma de plată este cu zecimale se face rotunjirea la nivel de leu, prin

neglijarea fracţiunilor mai mici de 50 de bani  şi rotunjirea la leu a fracţiunilor de peste 

50 de bani inclusiv.

  7.Utilizarea punctelor de staţionare a mijloacelor de transport, autorizate de autoritatea

     locală -  lei/autovehicul/zi - pentru taxi, de către:

                - persoane fizice autorizate 0.25

                - persoane juridice 0.40

Taxa de utilizarea punctelor de staţionare a mijloacelor de transport se datorează semestrial 

şi se plăteşte anticipat, până la data de 31.01.2015 inclusiv pentru semestru I şi 25.06.2015 

inclusiv pentru sem. II, sau până la data eliberării acordului de utilizare pentru acordurile noi.
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Dacă din calcul suma de plată este cu zecimale se face rotunjirea la nivel de leu, prin

neglijarea fracţiunilor mai mici de 50 de bani  şi rotunjirea la leu a fracţiunilor de peste 

50 de bani inclusiv. Sunt scutite de la plata acestei taxe persoanele cu handicap locomotor 

cu ma

ș

ini adaptate.

  8. Utilizarea parcărilor amenajate, dotate de Primărie cu aparate de autotaxare 

     tip parcomat -  lei/autovehicul/oră 1.50

Taxa se plăteşte potrivit regulamentului aprobat de Consiliul local.

  9.Libera trecere a autovehiculelor în zonele publice cu restricţii de circulaţie - 

    lei/autovehicul/zi - în funcţie de greutatea maximă admisă a acestora, după cum urmează:

        a) până la 5,5 tone inclusiv 2.50

        b) peste 5,5 tone, dar nu mai mult de 10,5 tone inclusiv 4.80

        c) peste 10,5 tone, dar nu mai mult de 20,0 tone inclusiv 6.00

        d) peste 20 tone 9.60

        e) pentru fiecare transport agabaritic 120

Taxa se datorează trimestrial şi se plăteşte anticipat, până la data de 25 inclusiv ale

lunii premergătoare trimestrului, cu excepţia trim. I pentru care se plăteşte până la data de  

31.01.2015, sau până la data eliberării permisiunii pentru permisiunile noi.

  10.Libera trecere a vehiculelor cu tracţiune animală în zonele publice cu restricţii de

     circulaţie - lei/zi 1.20

Taxa se stabileşte şi plăteşte potrivit criteriilor şi procedurilor de la pct.22.9.

  11.Libera trecere "la purtător", pe locurile publice cu restricţii de circulaţie,a autovehiculelor,

      altele decât cele deţinute în proprietate de agentul economic solicitant - lei/autovehicul/zi 120

Taxa se plăteşte anticipat, până la data eliberării permisiunii.

 12.Efectuarea de reclame sonore în zonele publice - lei/autovehicul/oră 9

Taxa se plăteşte anticipat, până la data eliberării permisiunii.

23 Taxa  pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii

de venituri care folosesc infrastructura publică locală - lei/echipament sau utialaj/an Art.283 alin.(2) 50

24 Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă - lei Art.283 alin.(3^1) 500

          PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                            CONTRASEMNEAZĂ,

          CONSILIER, Nica Tereza                   SECRETAR, Ioan Apostu
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