ANEXĂ 4 LA HCL 119/24.11.
2022
TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism este egală cu suma stabilită conform tabelului
următor:
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de
- lei urbanism
a) până la 150 m2, inclusiv
4
b) între 151 şi 250 m2, inclusiv

4

c) între 251 şi 500 m2, inclusiv

5

d) între 501 şi 750 m2, inclusiv

7

e) între 751 şi 1.000 m2, inclusiv

8

f) peste 1.000 m2

8 + 0,01 lei/m2,
pentru fiecare m2
care
depăşeşte
1.000 m2

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este eagală cu 50% din taxa
stabilită conform tabelului susmenționat.
Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru
eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire anexă este
egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.
Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru
eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu
0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări sau lucrări necesare prev. la alin.10 din art.
474 seccalculează prin înmulțirea numărului de mp de teren ce vor fi efectiv afectați cu valoarea de 2 lei/ mp
teren afectat la suprafață.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei organizare de şantier, este egală cu 3% din valoarea autorizată a
lucrărilor de organizare de şantier.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri
este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.
Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri
şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice este de 9 lei, inclusiv, pentru fiecare
metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie.
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 este de 11 lei pentru
fiecare racord.
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală este de 11 lei.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi
TAXA AUTORIZAŢIE SANITAR-VETERINARĂ
TAXA PT.ELIBERAREA ATESTATULUI DE PRODUCĂTOR SI A
CARNETULUI DE COMERCIALIZARE
TAXA PT.FOLOSIREA MIJL.DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
La locul desfăşurării activităţii
In cazul oricărui alt panou

24/an
95 lei

38lei/mp
27 lei/mp

Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi
de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive potrivit Clasificării activităţilor din
economia naţională - CAEN, actualizată datorează bugetului local al comunei, în a cărui rază administrativteritorială se desfăşoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea
activităţii de alimentaţie publică, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, în sumă de 475 lei/
an
Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei 2% la valoarea
serviciilor de reclamă şi publicitate.
Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii
următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate.
Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele
de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate, datorată aceluiaşi buget local de către
contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen
de plată.
Impozitul pe spectacole
Cota de impozit este de 1%, în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet,
operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un
spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională.
Alte taxe şi impozite:
Se stabilesc chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, proprietatea primăriei, astfel,
16 lei/ mp pentru Agenţia CEC C-lung Moldovenesc, 3 lei/mp pentru spaţiile din centrul comunei, de la Valea
Pojorâtei până la Cârstea şi 2 lei/ mp pentru depozite, magazii, holuri, intrări şi beciuri .
Pentru persoanele fizice sau juridice care doresc să închiriere teren aparținând domeniului privat, cu
scopul de a presta activităţi comerciale sezoniere, se instituie o taxă de 20 lei/mp/lună.
Pentru persoanele fizice sau juridice care doresc să închiriere teren aparținând domeniului privat cu
scopul de a depozita diferite materiale se instituie o taxă de 2,00 lei/mp/lună.
Pentru persoanele fizice sau juridice care închiriază teren aparținând domeniului privat sau public taxa
va fi de 0,3 lei/mp/an pentru fânaț intravilan și de 0,2 lei/mp/an pentru terenul arabil din intravilan.
Neplata impozitelor şi a taxelor la termenele stabilite de lege atrage majorări întârziere de 1% pe lună
sau fracţiune din aceasta.
Taxa de divorț pe cale administrativă este de 600 lei.
Taxa de comerț stradal este de 15 lei/zi.
Taxa pentru colectat ciuperci/fructe de pădure se instituie în sumă de 1.500 lei/sezon, indexat cu
rata inflației de 5,1 rezultă o taxă de 1.577 lei, aplicabilă anului fiscal 2023.
Taxa de salubritate se instituie în sumă de:
Nr. Crt. BENEFICIAR
Taxă/lei /2022
Taxa/lei/2023
1.
O singură persoană în locuință
50
53
2.
O familie, indiferent de numărul
200
210
de familii dintr-o locuință/curte
3.
PFA, I.I- uri, SC- uri cu până la 5
500
530
camere-scop nerezidențial
inclusiv
4
PFA, I.I- uri, SC uri cu peste 5
1.000
camere
5.
Persoană fizică cu activitate
500
530
turistică în locuințele proprietate
6.
SC –uri, altele decât cele cu
1.000
1.050
activitate de turism, menționate
mai sus
6.
Viomar Forest, Quality, si Ocolul
3.500
3.680
Silvic Pojorâta
7.
II Troașe Domnica
1.000
1.050
8.
Calemil Ena SRL
3.000
3.153

9.
10.
11

Tudorancea Prod Com
Familiile plecate la muncă în
străinătate
Persoane fizice cu case de vacanță
pe raza localității Pojorâta sau
Valea Putnei, care vin rar în
localitate

2.500

2.630
53

110

Alte dispoziții comune
Majorarea impozitelor locale de către consiliile locale
Conform art. 489. alin 1, 2 și 3 Cod Fiscal, Consiliile locale pot stabilii cote adiționale la impozitele și
taxele locale. Această majorare este de 20% la clădiri, terenuri, mijloacele de transport sub 12T, aparținând
persoanelor fizice și juridice, precum și toate celelalte taxe cuprinse în această anexă, așa cum au fost calculate
în tabelele din anexe.
Taxele judiciare de timbru nu se indexează sau majorează.
Taxele se salubritate conform tabelului de mai sus au fost indexate cu rata inflației de 5,1%, pentru
anul fiscal 2023, față de anul 2022, și nu vor mai suferi pentru anul 2023 alte majorări.
Conform art. 489 alin. 5 Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri și impozitul pe teren cu până
la 500 % pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan.
Această majorare este de 500 %.
Dispoziţii tranzitorii
Persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2022 au în proprietate clădiri nerezidenţiale sau clădiri
cu destinaţie rezidențială/nerezidențială au obligaţia să depună declaraţii până la data de 31 martie 2023,
conform modelului aprobat prin ordin comun al ministrului finanţelor publice.
Persoanele juridice au obligaţia să depună declaraţii privind clădirile pe care le deţin în proprietate la
data de 31 decembrie 2022, destinaţia şi valoarea impozabilă a acestora, până la data de 31 martie 2023;
Persoanele fizice şi juridice care la data de 31 decembrie 2022 deţin mijloace de transport radiate din
circulaţie conform prevederilor legale din domeniul circulaţiei pe drumurile publice au obligaţia să depună o
declaraţie în acest sens, însoţită de documente justificative, la compartimentele de specialitate ale autorităţii
publice locale, până la data de 31.03.2023;
Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului
pe mijloacele de transport prevăzute la art. 456, 464 şi 469 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2023
persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2022 şi care sunt depuse
la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la data de 31 martie 2023

Sancţiuni
(1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau
penală, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
(2) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie
considerate, potrivit legii, infracţiuni:
a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin.
(10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5)
şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2);
b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin.
(12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5) şi alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin.
(6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2).
(3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de 200 lei, iar cele de la alin.
(2) lit. b) cu amendă de 500 lei.
(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după
caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă
de la 1.000 lei.
4.1 Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494 alin 12, în
termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie contravenție și se sancționează cu
amendă de 2.000 lei

(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4)
se majorează cu 300%.
(6) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoane împuternicite
din cadrul autorităţii administraţiei publice locale.
(7) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se actualizează prin hotărâre a consiliilor locale
conform procedurii stabilite la art. 491.
(8) Contravenţiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
180/2002.
Șef birou,
Ec. Mihai Cristian Cârloanță
Întocmit, Consilier Nicoleta Ursachi

