
R O M A N I A 
JUDEŢUL BACĂU 

ORAŞ SLĂNIC MOLDOVA 
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
cu aplicare de la 1 ianuarie 2014 

Consiliul Loca al oraşului Slănic Moldova, judeţul Bacău. întrunit în şedinţă 
ordinară în data de 20.12.2013; 
Având în vedere: 

expunerea de motive al ec. Serban Andrei, Primarul orasului Slanic Moldova, 
înregistrată sub nr. 11307 din 23.10.2013; 

raportul de specialitate. intocmit de ec. Craciun Adrian. sef Birou Impozite si Taxe 
Locale din aparatul de specialitate al Primarului orasului Slanic Moldova, inregistrat 
subnr. 11283/22.10.2013: 

Anunful şi procesul verbal de afîsare înregistrat la Primăria oraşului Slănic 
Moldova cu nr. 11283 din 22.10.2013 şi procesul-verbal de afişare; 

prevederile art. 247 şi următoarele din Titlul IX - "Impozite şi Taxe locale". al Legii 
nr. 571/2003, Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 

prevederile Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003. Codul 
fîscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, modifîcata si completata ulterior prin HG nr. 
1861/2006. HGnr. 1579/2007: 

- prevederile H.G. nr. 1309/2012, privirid nivelurile pentru valorile impozabile, 
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenziie 
apiicabiie incepând cu anui 2013; 

Prevederile Legii nr. 273/2006 privindfinanţeie publice locale, cu modificăriie si 
compietariie ulterioare; 

Văzând rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local 
orasenesc; 

In temeiul art. 291 si art. 292 din Legea nr. 571, Codui Fiscal, cu modificarile si 
compietariie uiterioare. ale art. 36 alin. (4) lit. .,c" si art. 45 alin. (2) lit. ,.c" din Legea 
nr. 215/2001 privind administratia publica locală, republicată, cu modificariie si 
completarile ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE: 

Arr. I. -Se stabilesc impozitele si taxele locale aplicabile cu data de 1 ianuarie 
2014. conform /Vnexei. care face paite integranta din prezentul proiect de hotarare. 

Art. 2. -Prin grija secretarului orasului. prezenta hotarare se va comunica: 
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- Institutiei Prefecrului judetuiui Bacau: 
- Primarului orasului Slanic Moldova; 
- Biroului Impozite si Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
orasului, care o va pune in aplicare; 
- Biroului Buget. - Contabilitate. Salarizare, Resurse Umane, ce o va comunica D.G.F.P. 
Bacau si A.F.P. .Onesti; 
- va fi publicata prin afisare la sediul Consiliului Local, la afisierele de pe raza 
localitatii. precum si pe site-ul Primariei orasului Slanic Moldova. 

Nr. in din 20.12.2013 

e de şedinţă, 
ier>cal, 
u A^randru 

7 

Contrasemnează pentru Iegalitate, 
SECRETAR ORAŞ, 

cons. jur. Sică Marcela 

Nr. consilieri locali 
Nr. consilierilor locali prezenţi 
Voturi „pentru"" 
Voturi .Jmpotrivă"' 
Voturi ..abtinere" 

13 
;3 
K 
0 
0 
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ANEXÂ Ia HCL nr. M 20.12.2013 

R O M A N I A 
JUDEŢUL BACĂU 
ORAŞ SLĂNIC MOLDOVA 
CONSILIUL LOCAL 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
cu aplicare de la 1 ianuarie 2014 

/. IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRl 
Temei legal: Lg.571/2003 cu modificarile ulterioare (Art.251 alin.l) 

1. Persoane fizice 

1.1. In cazul persoanelor fizice. impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei 
de 0.1% la vaioarea impozabila a cladirii. 
1.2. Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei, se determina prin inmultirea 
suprafetei construite desfasurate a acesteia, exprimate in metri patrati. cu valoarea 
impozabila corespunzatoare. exprimata in lei/mp din tabelul urmator: 

CAPITOLUL I I : Impozitul si taxa pe cladiri 

VALORILE IMPOZABILE pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri, în cazul persoanelor fizice 
Art. 251 alin. (3) 

fipul cladirii Valoarea impozabila 
- lei/m2 -

Cu instalatii de apa, 
canalizare, electrice si 

încalzire (conditii 
cumulative) 

Fara instalatii de apa, 
canalizare, electrice sau 

încalzire 

A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori 
din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate în 
urma unui tratament termic si/sau chimic 

935 555 

B. Cladire cu peretii exterion din lemn, din piatra naturala, 
din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte 
materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic 

254 159 

C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti 
exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale 
rezultate în urma unui tratament termic si/sau chimic 

159 143 

D. Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn, din piatra 
naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice 
alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau 
chimic 

95 63 

E. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa 
încaperi amplasate la subsol, demisol si/sau la mansarda, 
utilizate ca locuinta, în oricare dintre tipurile de cladiri 
prevazute la lit. A-D 

75% din suma care s-ar 
aplica cladirii 

75% din suma care s-ar 
aplica cladirii 

F. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa 
ncaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la 

mansarda, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinta, în 
oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D 

50% din suma care s-ar 
aplica cladirii 

50% din suma care s-ar 
aplica cladirii 

Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin 
insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv ale 
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balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptând suprafetele 
podurilor care nu sunt utilizate ca locuinta si suprafetele scarilor si teraselor 
neacoperite. 
1.3. Impozitul pe cladiri, se datoreaza catre bugetul local al orasului in care este 
amplasata cladirea. 

Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de zona de amplasare a 
cladirii in cadrul localitatii, prin inmultirea sumei determinate conform tabelului de mai 
sus cu coeficientul de corectie corespunzator localitatii urbane de rang.Ill si pe zone in 
cadrul localitatii dupa cum urmeaza: 

7ona in cadrul localitati i 
A 
B 
C 
D 

Coef idenî i de corecîie 
2.30 
2.20 
2.10 
2.00 

In cazul unui apartament amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 
apartamente coeficientul de corectie prevazut mai sus se reduce cu 0,10. rezultand: 

Zona in cadrul localitatii 
A 
B 
C 
D 

Coeficienti de corectie 
2.20 
2.10 
2.00 
1.90 

Zonele din cadrul localitatii pentru calcularea impozitului pe cladiri se stabilesc 
dupa cum urmeaza: 

ZONA A - Cuprinde intavilanul orasului Slanic Moldova de la sediul Consiliului 
Local pana la restaurantul ..Cascada (inclusiv), fara partea dreapta a strazii DOBRU. de 
la Vila Paltinis(exclusiv) pana la proprietatea locuitorului Coman Ionel. 

ZONA B - Cuprinde intravilanul orasului Slanic Moldova de la restaurantul 
"Cascada"' (exclusiv) pana la Champing. inclusiv limita intravilanului stabilita prin 
P.U.G. 

ZONA C - Cuprinde intravilanul orasului Slanic Moldova de la sediul Consiliului 
Local pana la Cimitirul Eroilor(inclusiv) precum si partea dreapta a strazii Dobru de 
la vila "Paltinis'Xexclusiv) pana la proprietatea locuitorului Coman Ionel(inlusiv). 

ZONA D - Cuprinde intravilanul orasului Slanic Moldova de la Cimitirul Eroilor 
pana la iesirea din localitatea Slanic Moldova spre orasul Tg Ocna. 
1.4. Valoarea impozabila a cladirii se reduce in functie de anul terminarii acesteia cum 
urmeaza: 

a) cu 20% .pentru cladirea care are o vechime de peste 50 ani de la data de 1 
ianuarie a anului fiscal de referinta: 

b) cu 10% .pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani 
inclusiv.la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta. 

In cazul cladirii utilizate ca locuinta.a carei suprafata construita depaseste 150 mp 
.valoarea impozabila a acesteia determinata in urma apiicarii celor de mai sus ,se 
majoreaza cu cate 5% pentru fiecare 50 mp sau fractiune din acestia. 
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Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conrurul 
exterior.atunci suprafata construita desfasurata a caldirii se determina prin inmultirea 
suprafetei utile a cladirii cu un coeflcient de transformare de 1,20. 

In cazul cladirii la care au fost executate Iucrari de reconstruire, consolidare, 
modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fîscal, anul tenninarii se 
actiualizeaza. astfel ca acesta se considera ca fiind cel in care au fost terminate aceste 
ultime lucrari.(art.251 .pct.8.1). 
1.5. Art.252(l) modificat de OUG nr.59/2010 - Majorarea impozitului datorat 
de persoanele fizice ce detin mai multe cladiri 

Daca o persoana fizica are in proprietate doua sau mai multe cladiri utilizate ca 
locuinta, care nu sunt inchiriate unei alte persoane, impozitul pe cladiri se majoreaza dupa 
cum urmeaza: 

a) cu 65% pentru prima cladire in afara celei de Ia adresa de domiciliu : 
b) cu 150% pentru cea de-a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu: 
c) cu 300 % pentru cea de-a treia si urmatoarele in afara celei de la adresa de 

domiciliu: 
Nu intra sub incidenta art. 1.5 persoaneîe fîzice care detin in proprietate cladiri 

dobandite prin succesiune Iegala . 

2. Persoane juridice 
Temei legal: Lg.571/2003 cu modifîcarile ulterioare, Art.253 ahn.2 

2.1. In cazul persoanelor juridice impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 
1,5% asupra valorii de inventar a cladirii, inregistrata in contabilitatea acestora, 
conform prevederilor legale in vigoare.(valoarea de inventar a cladirii este valoarea de 
intrare a cladirii in patrimoniu). 
2.2. Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor 
administrativ-teritoriale concesionate. închiriate, date în administrare ori în folosinta. 
dupa caz, persoanelor juridice. altele decât cele de drept public. se stabileste taxa pe 
cladiri. care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor. locatarilor. titularilor dreptului 
de administrare sau de folosinta. dupa caz. în conditii similare impozitului pe cladiri. 

In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire. consolidare. 
modernizare. modificare sau extindere de catre locatar, din punct de vedere fiscal, acesta 
are obligatia sa comunice locatorului valoarea lucrarilor executate pentru depunerea unei 
noi declaratii fiscale .in termen de 30 de zile de la data terminarii lucrarilor. 
2.3. In cazul unei cladiri a carei valoare a fost integral recuperata pe calea amortizarii, 
valoarea impozabila se reduce cu 15%. 

In cazul unei cladiri care a fost reevaluata, conform reglementarilor contabile. 
valoarea impozabila a cladiri este valoarea contabila rezultata in urma reevaluarii. 
inregistrata ca atare in contabilitatea proprietarului - persoana juridica. 

Nu intra sub incidenta impozitului pe cladiri constructiile care nu au elementele 
constitutive ale unei cladiri. 
2.4. In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal 
de referinta. cota impozitului pe cladiri este de: 

- 10% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori 
anului fiscal de referinta: 
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- 30% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori 
anului fiscal de referinta; 
2.5. Cota de impozit pentru cladirile cu destinatie turistica ce nu functioneaza in 
cursul unui an calendaristic este de minim 5% din valoarea de inventar a cladirii, 
stabilita prin hotarâre a consiliului local. 

Sunt exceptate de Ia prevederile alin de mai sus structurile care au autorizatie 
de construire in perioada de valabilitate, daca au inceput lucrarile in termen de eel 
mult 3 luni de la data emiterii autorizatiei de construire. 
2.6. Impozitul pe cladiri se aplica pentru orice cladire detinuta de o persoana juridica 
aflata in functiune. in rezerva sau conservare chiar daca valoarea sa a fost recuperata 
integral pe calea amortizarii. 
2.7. Declararea cladirilor pentru stabilirea impozitului aferent nu este conditionata de 
inregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru si publicitate imobiliara. Declararea 
cladirilor in vederea imunerii si inscrierii acestora in evidentele autoritatilor administratiei 
publice locale reprezinta o obligatie legala a contribuabililor care detin in proprietate 
aceste imobile. chiar daca ele au fost executate fara autorizatie de construire. 
2.8. Plata impozitului/taxei pe cladiri 

Plata impozitului/taxei pe cladiri atat pentru persoane fizice cat si juridice se face 
in doua rate egale .pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv. 

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul 
an de catre contribuabili. pana la 31 martie a anului respectiv. se acorda o bonificatie de 
10%. 

Impozitul anual pe cladiri, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili. 
persoane fizice sau juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul 
termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri 
amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale. suma de 50 lei se refera la 
impozitul pe cladiri cumulat." 
2.9. In conformitate cu prevederile art. 286 alin. 8 din Legea 571/2003 privind 
Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda scutire de la 
plata impozitului pe cladiri pe o perioadă de 7 ani, cu începere de la data de întâi 
ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare, pentru 
proprietarii imobilelor care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie, 
pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în 
condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie 
recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică 
sau, după caz, în raportul de audit energetic. 

//. IMPOZITVL SI TAXA PE TEREN 
Contribuabilii persoane fizice sau juridice, care detin in proprietate terenuri situate 

pe raza administrativa a orasului Slanic Moldova. datoreaza impozit pe teren dupa cum 
urmeaza: 

A. INTRAVILAN 
1. In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la 

categoria de folosinfi. terenuri cu constructii. impozitul pe teren se stabileste prin 
inmultirea suprafetei terenului. exprimata in mp. cu suma corespunzatoare prevazuta in 
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urmatorul tabel: 

ZONA IN CADRUL LOCALITATII 
A 
B 
C 
D 

NIVELUL IMPOZITULUI -lei/mp 
0,6545 
0,4447 
0,2113 
0,1230 

2. In cazul unui teren amplasat in intavilan, inregistrat in registrul agricol la 
alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se 
stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in ha , cu suma corespunzatoare 
prevazuta in tabelui de mai jos: 

Nr. 
Crt. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Folosinta teren 

Teren arabil 
Pasune 
Faneata 
Vie 
Livada 
Padure sau alt teren cu vegetatie forest. 
Teren cu apa 
Drumuri si cai ferate 
Teren neproductiv 

ZONA-
A 

28 
21 
21 
46 
53 
28 
15 
X 
X 

B 

21 
19 
19 

|35~ 
46 
21 
13 
X 
X 

ei/ha 
C 

19 
15 
15 
28 
35 
19 
S 
X 
X 

D 

15 
13 
13 
19 
28 
15 
X 
X 
X 

3. Suma stabilita conform tabelului de mai sus se inmulteste cu coeficientul 
de corectie corespunzator prevazut in tabelui de mai jos: 

Rangul localitatii 
0 
I 
II 
III 
IV 
V 

Coeficientul de corectie 
8,00 
5,00 
4.00 
3,00 
1.10 
1,00 

Ca exceptie de la prevederile punctului(l). in cazul coritribuabililor persoane 
juridice. pentru terenul amplasat in intravilan, inregistrat in registml agricol la alta 
categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii. impozitul pe teren se 
calculeaza conform prevederilor punctului 2 si 3 numai daca indeplinesc, cumulativ. 
urmatoarele conditii: 

a) au prevazut in statut, ca obiect de activitate, agricultura; 
b) au inregistrate in evidenta contabila venituri si cheltuieli din 

desfasurarea obiectului de activitate-agricultura; 
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In caz contrar, impozitul pe terenul situat in intravilanul unitatii 
administrativ-teritoriale, datorat de contribuabilii persoane juridice, se calculeaza 
conform art.punctului (1). 

B. EXTRAVILAN 
4. In cazul unui teren amplasat in extravilan. impozitul pe teren se stabileste 

prin inmultirea suprafetei terenului. exprimata in ha, cu suma corespunzatoare prevazuta 
in urmatorul tabel. inmultita cu coeficientul de corectie corespunzator zonei din cadrul 
localitatii prevazut la cap I pct. 1.3.. 

Nr. 
crt. 
0 
1 
9 
J 

4 
5 
5.1 
6 
6.1 
7 

7.1 

8 
8.1 
9. 
10. 

Categoria de folosinta 

Teren cu constructii 
Arabil 
Pasune 
Faneata 
Vie pe rod alta decat cea de la 5.1 
Vie pana la intr. pe rod 
Livada pe rod alta decat cea de la 6.1 
Livada pana la intrarea pe rod 
Padure sau alt teren cu vegetatie 
forestiera.alta decat cea de la 7.1 
Padure in varsta de pana la 20 ani si 
padure ciu rol de protect ie 
Teren cu apa.altul decat amenaj.piscicole 
Teren cu amenajari piscicole 
Drumuri si cai ferate 
Teren neproductiv 

Zona (lei/ha) 
A 
31 
50 
28 
28 
55 
X 
56 
X 
16 

X 

6 
34 
X 
X 

B 
28 
48 
26 
26 
53 
X 
53 
X 
14 

X 

5 
31 
X 
X 

c 
26 
45 
22 
22 
50 
X 
50 
X 
12 

X 

7 

28 
X 
X 

D 
22 
42 
20 
20 
48 
X 
48 
X 
8 

X 

1 
26 
X 
X 

Zonele din cadrul localitatii pentru plata impozitului pe teren se stabilesc dupa 
cum urmeaza: 

ZONA A - Cuprinde extravilanul orasului Slanic Moldova de la sediul Consiliului 
Local pana la restaurantul ..Cascada" (coefficient corectie=2.30): 

ZONA B - Cuprinde extravilanul orasului Slanic Moldova de la restaurantul 
"Cascada" pana la Champing. respective limita extravilanului stabilita prin P.U.G.( 
coeficient corectie=2.20); 

ZONA C - Cuprinde extravilanul orasului Slanic Moldova de la sediul Consiliului 
Local pana la Cimitirul Eroilor. (coeficient corectie =2.10): 

ZONA D - Cuprinde extravilanul orasului Slanic Moldova de la Cimitirul Eroilor 
pana la iesirea din localitatea Slanic Moldova spre orasul Tg Ocna (coeficient 
corectie—2,00); 
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5. Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor 
administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in 
folosinta, se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, 
locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta (persoane fîzice si/sau 
juridice). dupa caz. in conditii similare impozitului pe teren. 

C. Plata impozitului/taxei pe teren 
6. Impozitul/taxa pe teren se plateste anual, in dotia rate egale. pana la datele de 31 

martie si 30 septembrie inclusiv. 
7. Pentru plata cu anticipate a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an de 

catre contribuabili. pana la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acorda o 
bonificatie de 10%. 

Impozitul/taxa pe teren, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili. 
persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul 
termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe terenuri 
amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la 
impozitul pe teren cumulat. 

/ / / . IMPOZITVL ASUPRA MULOACELOR DE TRANSPORT 

I. Iinpozitul asupra mijloacelor de transport se calculeaza in functie de 
capacitatea cilindrica a acestuia. prin inmultirea fîecarei grupe de 200 de cmJ sau fractiune 
din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul unnator: 

A. Vehicule inmatriculate 

1. 

") 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 

8. 

Tipuri de autovehicule 

Motorete. scLitere. motocielete si autoturisme cu 
eanacitate cilindrica de oana la 1600 cm incvlusiv 
Autoturisme cu capacitate cilindrica intre 1601 cmJ 

si 2000 cm inclusiv 
Autoturisme cu capacitate cilindrica intre 2001 cmJ 

si 2600 cnr inclusiv 
Autoturisme cu capacitate cilindrica intre 2601 cnr 
si 3000 pm inclusiv 
Autoturisme cu capacitate cilindrica de peste 3001 
em 
Autobuze. autocare. microbuze 
Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata 
de oana la 12to inclusiv 
Tractoare inmatriculafe 

Suma, in lei. pt. fiecare gr. 
de 200 cmJ. sau fractiune 

8 

18 

72 

144 

290 

24 
30 

18 
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B. Vehicule inregistrate 

1 

1.1 

1.2 

2 

Vehicule cu capacitate cilindrica 

Vehicule inregistrate cu capacitatea cilindrica < 
4800 cm3 

Vehicule inregistrate cu capacitatea cilindrica > 
4800 cm3 

Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata 

Suma. in lei. pt. fiecare gr. 
de 200 cmJ, sau fractiune 

4 

6 

50 lei/an 

2. In cazul unui atas .impozitul asupra mijlocul de transport este de 50% din 
impozitul pentru motociclete, motorete si scutere. 

3. In cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totala autorizata 
egala sau mai mare de 12 to. impozitul pe mijloaceie de transport este egal cu suma 
corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator: 

1 

II 

I I I 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă 
admisă 

două axe 

1 

2 

3 

4 

5 

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 

Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 

Masa de cel puţin 18 tone 

3 axe 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 

Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 

Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 

Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 

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

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 

Masa de cel puţin 26 tone 

4 axe 

1 

2 

4 

5 

6 

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

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 

Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 

Masa de cel puţin 32 tone 

Impozitul (în lei/an) 

Ax(e) 
motor(oare) cu 

sistem de 
suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele 
recunoscute 

0 

133 

367 

517 

517 

133 

231 

474 

615 

947 

947 

947 

615 

623 

973 

1.545 

1.545 

1.545 

Alte sisteme de 
suspensie 

pentru axele 
motoare 

133 

367 

517 

1.169 

1.169 

231 

474 

615 

947 

1.472 

1.472 

1.472 

623 

973 

1.545 

2.291 

2.291 

2.291 
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4. In cazul Linei combinatii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren 
rutier) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone. 
impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in 
tabelul urmator: 

I 

I I 

I I I 

IV 

V 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă 
admisă 

2 + 1 axe 

1 |Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 

2 

3 

4 
c 

6 

8 

9 

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 

Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 

Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 

Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 

Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 

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

Masa de cel puţin 28 tone 

2+2 axe 

1 

2 

_J 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

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

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 

Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 

Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 

Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 

Masa de cel puţin 38 tone 

2+3 axe 
1 

1 2 
3 

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 

Masa de cel puţin 40 tone 

3+2 axe 

1 

2 

3 

4 

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 

Masa de cel puţin 44 tone 

3 + 3 axe 

1 

2 

3 

4 

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 

Masa de cel puţin 44 tone 

| Impozitul (în lei/an) 

Ax(e) 
motor(oare) cu 

sistem de 
suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele 

1 recunoscute 

0 

0 

0 

60 

137 

320 

414 

747 

747 

128 

299 

491 

721 

871 

1.429 

1.984 

1.984 

1.984 

1.579 

2.197 

2.197 

1.395 

L L937 
2.679 

2.679 

794 

960 

1.434 

1.434 

Alte sisteme de 
suspensie 

pentru axele 
motoare 

0 

0 

60 

137 

320 

414 

747 

1.310 

1.310 

299 

491 

721 

871 

1.429 

1.984 

3.012 

3.012 

3.012 

2.197 

2.986 

2.986 

1.937 

2.679 

3.963 

3.963 

960 

1.434 

2.283 

2.283 

5. In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte 
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dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (5). taxa asupra mijlocului 
de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

Art. 263 alin. ( 6 ) 
Remorci, semiremorci sau rulote 

Masa totală maximă autorizată 

a) Până la 1 tonă inclusive 

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

c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 

d) Peste 5 tone 

Impozit 
- lei -

9 

34 
52 
64 

6. în cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport 
este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor : 

Art. 263 alin. (7 ) 
Mijloace de transport pe apă 
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 

3. Bărci cu motor 

4. Nave de sport şi agrement*) 

5. Scutere de apă 

6. Remorchere şi împingătoare: 

a) până la 500 CP inclusiv 

b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP inclusiv 

c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP inclusiv 

d) peste 4.000 CP 

7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta 

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: 

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 de tone inclusiv 

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 de tone şi până la 3.000 de tone 
inclusiv 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 de tone 

2 1 
56 

210 
1119 
210 

X 

559 
909 

1398 
2237 
182 

X 
182 

280 

490 

7. Taxa anuala pentru vehicule lente conform art. 283 alin. 3 este de 40 lei/an; 

Plata impozitului pe mijloace de transport 
1. Impozitul pe mijlocul de transport se plateste anual, in doua rate egale, 

pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv. 
2. Pentru plata cu anticipate a impozitului pe mijlocul de transport, datorat 

pentru intregul an de catre contribuabili. pana la data de 31 martie a anului respectiv 
inclusiv, se acorda o bonifkatie de 10% . 

3. Impozitul anual pe mijloace de transport. datorat aceluiasi buget local de 
catre contribuabili. persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste 
integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in 
proprietate mai multe mijloace de transport. pentru care impozitul este datorat bugetului 
local al aceleiasj unitati administrativ-teritoriale. suma de 50 lei se refera la impozitul 
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pe mijlocul de transport cumulat al acestora. 

IV TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI A 
AUTORIZATIILOR 

Orice persoană care trebuie să obţină un certifîcat, aviz sau altă autorizaţie 
prevăzută în prezentul capitol trebuie să plătească taxa menţionată în acest capitol la 
compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale înainte de a i se 
elibera certificatul. avizul sau autorizaţia necesară. 

A. Taxa nentru eliberarea certificatului de urbanism 
CAPITOLUL V: Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor 

<\rt. 267 alin. (1) 
raxa pent ru el iberarea cer t i f i ca tu lu i de urbanism în mediu l urban 

Suprafaţ;a pentru care se obtine certificatul de urbanism 

a) până la 150 m' inclusiv 

b) între 151 şi 250 m2 inclusiv 

c) între 251 şi 500 m2 inclusiv 

d) între 501 şi 750 m2 inclusiv 

e) între 751 şi 1.000 m2 inclusiv 

- lei -

5 

6 

7 

9 

12 

f) peste 1.000 m2 14 + 0,01 lei/m2 pentru 
fiecare m2 care depăşeşte 
1.000 m2 

B. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de 
urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de 
specialitate din cadrul consiliului judeţean ^ ^ ^ ^ ^ 

Art. 267 alin. (12) 
Taxa pen t ru avizarea cer t i f i ca tu lu i de u rban ism de căt re comisia de 
urbanism şi amenajarea te r i t o r i u lu i , de către p r imar i sau de st ructur i le 
de specia l i ta te d in cadrul consi l iu lu i j ude ţean 

C. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări 
Art. 267 alin. (4) 
Taxa pen t ru el iberarea autor izaţ ie i de fora je sau excavări necesară 
s tud i i lo r geotehn ice, r id icăr i lor topogra f ice , exp loatăr i lo r de car ieră, 
balast iere lor , sondelor de gaze şi pe t ro l , precum şi a l tor exploatăr i 

7 le i pentru fiecare m* 
afectat 

D. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire 
Art. 267 alin. (3) 
Taxa pen t ru e l iberarea unei autor iza ţ i i de const ru i re 
pent ru o clădire care urmează a f i fo los i tă ca locuinţă sau 
anexă la locuinţă 

0 , 5 % din valoarea autorizată a 
ucrărilor de construcţii 

Art. 267 alin. (8) 
Taxa pen t ru e l iberarea autor iza ţ ie i de const ru i re pen t ru 
orice altă const rucţ ie 

l ° / o din valoarea autor izată a 
lucrări lor de construcţ ie, inclusiv 
instalaţiile aferente 

E. Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de desfiintare 
Art. 267 alin. (9] 

Taxa pent ru e l iberarea autor izaţ ie i de desf i in ţare, to ta lă sau parţ ia lă, 
a unei cons t ruc ţ i i 
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c impozitului pe clădiri 

ln cazul desfiinţării parţiale a unei construcţii, taxa pentru eliberarea autorizaţiei 
se modifică astfel încât să reflecte porţiunea din construcţie care urmează a fi demolată. 

F. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, 
tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, 
precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a 
firmelor şi reclamelor 

Art. 267 alin. (7) 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru 
chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi 
în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a 
panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor 

7 lei pentru fiecare m2 de 
suprafaţă ocupată de construcţie 

G. 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. (11) 
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de 
racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, 
gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin 
cablu 

1 1 lei inclusiv pentru fiecare 
racord 

H. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei 
autorizatii de construire 

Art. 267 alin. (10) 
Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei 
autorizaţii de construire 

30°/o din cuantumul taxei pentru 
iberarea certificatului sau a 

lautorizaţiei iniţiale 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare 
de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă 
autorizatie de construire 

Art. 267al in. (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 

3 % din valoarea autorizată a 
ucrărilor de organizare de şantier 

I. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, 
căsuţe sau rulote ori eampinguri 

Art. 267 alin. (6) 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de 
corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri 

2°/o din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcţie 

J. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă 

Art. 267al in. (13) 
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi 
adresă 5 lei 
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K. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o 
activitate economic in mediul urban 

Art. 268 alin. (1) 
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei 
activităţi economice 

69 le i 

Autorizaţiile se vizeaza anual, până la data de 31 decembrie a anului în 
curs pentru anul următor. Taxa de viză reprezintă 50% din cuantumul taxei 
de eliberare. 

L. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare 
Art. 268 alin. (2) 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare 1 5 lei 

M. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau 
de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale 

Art. 268 alin. (3) 
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri 
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de 
consiliile locale 

2 8 l e i pentru fiecare m2 sau 
fracţiune de m2 

N. Taxa pentru eliberarea certificatelor de producător 
Art. 268 alin. (4) 
Taxa pentru eliberarea certificatului de producător 6 9 lei 

O. Taxa pentru eliberarea /vizarea anuală 
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică 

a autorizaţiei privind 

Art. 268 alin. (5) 
Taxa pentru eliberarea /vizarea anuală a autorizaţiei privind 
desfăşurarea activităţii de alimentaţie pubiică 240 lei 

V. TAXA PENTRU FOLOSIREA MULOACELOR DE RECLAMĂ $1 
PLBL/CITATE 
1. Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate(Art. 270 ) 
Orice persoană, care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România 

în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană. datorează 
plata unei taxe in procent de 3% din valoarea serviciilor de reclama si publicitate, cu 
excepţia serviciilor de reclamă şi publiciiaîe realizaie prin mijloacele de informare în 
masă scrise şi audiovizuale. 

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. 

2. Taxa pentru afişaj în scop de reclama şi publicitate(Art. 271) 
Orice persoană care utilizează un panou, afîşaj sau o structură de afişaj pentru 

reclamă şi publicitate datorează plata unei taxei anuale. 
ca pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 
Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi - lei/m2 sau fracţiune de m 
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Art. 271 aiin. (2) 

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 
Işi publicitate 

28 

20 

VI. IMPOZITUL PE SPECTACOLE 
1. Impozitul pe spectacole în cazul unui spectacol 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 
intemaţională. cota de impozit este egală cu 2 % si se calculează prin aplicarea cotei de 
impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor. 

2. In cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a), 
cota de impozit este egală cu 5%. 

3. In cazul unei manifestări artistice sau al unei activităţi distraetive care 
are loc într-o videotecă sau discotecă, impozitul pe spectacole se calculează pe baza 
suprafeţei incintei. 

Impozitul pe spectacole se stabileşte pentru fiecare zi de manifestare artistică sau 
de activitate distractivă. prin înmulţirea numărului de metri pătraţi ai suprafeţei incintei 
videotecii sau discotecii cu suma stabilită astfel: 

CAPITOLUL VI I : Impozitul pe spectacole 

Art. 275 
(2) 

Manifestarea artistică sau activitatea distractivă: 

alin. a) în cazul videotecilor 
- lei /m2 -

b) în cazul discotecilor 

Impozitul pe spectacole se ajustează prin înmulţirea sumei stabilite, potrivit alin. 
(3). cu coeficientul de corecţie corespunzător. precizat în tabelul următor: 
Rangul localităţii 
0 
I 
II 

III 
IV 
V 

VII. TAXA HOTELIERA 

Coeficient de corecţie 
8,00 
5,00 
4,00 

3,00 
1,10 
1,00 

Taxa pentru şederea într-o unitate de cazare, denumită în continuare taxa 
hotelieră. se încasează de către persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează 
cazarea. o dată cu luarea în evidenţă a persoanelor cazate. 

Unitatea de cazare are obligaţia de a vărsa taxa colectată în conformitate cu alin. 
(2) la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia este situată aceasta. 

Cota taxei hoteliere se stabileste la 1 % din valoarea totala a cazarii/tariful de 
cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului. Taxa hoteliera se datoreaza pentru intreaga 
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perioada de sedere. cu exceptia cazului unitatilor de cazare amlasate intr-o statiune 
turistica. atunci cand taxa se datoreaza numai pentru o singura noapte indiferent de 
perioada reala de cazare. 

VIII. TAXESPECIALE 
1. Taxa speciala Aparare Civila pentru sustinerea serviciului public de 

pompieri civili si dotarea serviciului pentru situatii de urgenta. se stabileste astfel: 
- prin aplicarea unei cote de 0,05% Ia nivelul valoric impozabil al cladirilor 

proprietatea persoanelor juridice; 
- persoanele fizice ce detin imobile in orasul Slanic Moldova, platesc o taxa de 

7.0 Iei / Iocuinta; 

2. Taxa speciala de salubrizare-mediu reprezentand colectarea, transportul 
si depozitarea deseurilor menajere si/sau nemenajere precum si maruratul, spalatul, 
dezapezirea si decolmatarea cailor, aleilor si locurilor aferente domeniului public al 
U.A.T. Slanic Moldova se stabileste in suma de 20 Iei/an si se aplica conform 
Regulamentului -anexă. 

IX. ALTE TAXELOCALE 

1. Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice 

Taxa de vanzare produse 
Taxa pentru vanzare, carti, reviste 
Taxa teren pt activitati ocaziona!e( martisoare ,bingo,flori etc) 
Taxa teren amenajari de activitati sezoniere(terase, parcuri joaca, 
activitati artistice etc.) 
Taxa teren pt. alimentatie publica ocazional 

5,5 lei/mp/zi 
2,5lei/mp/zi 
10 lei/mp/zi 
10 lei/mp/zi 

10 lei/mp/zi 

2. Taxa penrru vanzarea de produse din autovehicole: 

Cantitate pana la 50 kg 
Cantitate peste la 50 kg 

20 lei/zi 
30 lei/zi 

3. Taxa pentru depozitarea de material temporar pe domeniul public 5 lei/zi/mp 

4. Taxa pentru activitati cu impact asupra mediului inconjurator 300 lei/an 

5. 
Taxa de parcare in iocalitate: 

petru autoturisme 
pentru microbuze 

pentru alte autovevicule 

1,00 lei/h 
150 lei/Iuna 

sau fractiune 
250 lei/luna 
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sau fractiune 

Taxa pentru mijloacele de transport de mare tonaj(peste3, 5 tone) 550 lei/luna/ 
6. ce vor circula pe drumurile locale masina 

Taxa pentru folosirea temporara a terenului din domeniul public 
7. sau privat al orasului pentru interventii la la retelele de apa, 0,3 lei/mp/zi 

canal, electricitate, gaz, petrol si altele asemenea 
Sunt excluse lucrarile edilitar-gospodaresti efectuate de U.A.T. Slanic Moldova. 

8. Taxa amplasare corturi, rulote pentru campare 2lei/mp/zi 

9. Taxa salubrizare zona campare corturi, rulote 5 lei/zi/cort, rulota 

10. Taxa copii Xerox 

format A4- o fata 0,3 lei /pag. 
format A4- fata/verso 0,5 lei /pag. 
format A3 - o fata 0,4 lei /pag. 
format A3- fata/verso 0,7 lei /pag. 

11. Inchiriere teren tenis/badminton 

Taxa inchinere teren tenis 15 lei /h 
Taxa inchiriere teren+ racheta tenis +mingi 25 lei /h 
Taxa inchiriere teren badminton 8 lei /h 
Taxa inchiriere teren badminton + racheta + fluturas 15 lei /h 

Copii sipensionarii beneficiaza de reducere de 50% din tarifele de mai sus. 

12. Taxa inchiriat casute 30 lei/zi 

13. Taxa inchiriere teren pentru scop agricol 0,2 lei/mp/an 

14. Taxe pentru inregistrare carute, mopede, utilaje agricole, etc. 

Taxa inscriere in circulatie 
Taxa formular 
Contravaloare placate inmatriculare 

5lei 
2lei 

20 lei 

15. Taxa privind furnizarea de informatii despre istoricul statiunii Slanic 
Moldova 

In format electronic 50 lei 
In format listat 50 lei 
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16. Taxa pentru cercetare/eliberare copii acte din arhiva primariei 5 lei/pag. 

17. PIATA A G R O A L I M E N T A R A 

A. Taxa pentru vanzarea de legume si fructe: 
Producatori agricoli pentru cantitati pana in 10 kg sau 10 bc. 5 lei/mp/zi 
Producatori agricoli pentru cantitati peste in 10 kg sau 10 bc. 7 lei/mp/zi 

B. Taxa pentru vanzare produse apicole si alte produse 5 lei/mp/zi 
nealimentare 

C. Taxa Inchiriere cantar 5 Iei/bc/zi 

18. SERVICIULDETRANSPORTINREGIMDETAXISIINREGIMDE 
INCHIRIERE(H.CL 34/2008) 

Taxa eliberare autorizatie de transport in regim de taxi 
Taxa viza autorizatie anuala 

190 Iei 

Taxa eliberare autorizatie de transport(copie conforma) 
Taxa viza autorizatie (copie conforma) 
Taxa acces in stafiile de asteptare client 
Taxa eliberare cazier de conduita profesionala 
Taxa pentru desfasurarea activitatii de taximetrie 
Pentru lipirea unor inscrisuri/colante penfru publicitate 

40 lei 
70 leî 
20lei 

20 lei/luna 
5Iei 

50 lei/Iuna 
3 % din valoarea 

contractului 

19. S.RCLEP. SlSTARESIVILA 

Acte de identi tate 
Taxa timbru extrajudiciar pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de 
identitate pentru cetăţenii români, eliberarea sau prelungirea valabilităţii 
actelor de identitate pentru cetăţenii străini şi pentru persoanele fără 
cetăţenie, precum şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului 
sau a reşedinţei cetăţenilor români 

5Iei 

Taxa privind eliberare carte de identitate 
Taxa privind eliberarecartedeidentitateprovizorie 
Taxa furnizare de date personale 

Acte stare civila 
Taxa oficiere casatorie in zilele de vieneri dupa ora 16, sambata si duminica(in 
restul zilelor saptamanii- gratuit) 

71ei 
lleu 
l leu 

30Iei 

Taxa desfacere casatorie prin acordul partilor, de catre ofiterul starii civile 500 lei 
Taxa pentru eliberarea triplicatelor dupa actele de stare civila 10 lei/act 
Taxa timbru extrajudiciar pentru eliberarea de certificate adeverinte si alte 2 lei 
inscrisuri prin care se atesta un fapt sau o situatie 
Taxa timbru extrajudiciar pentru inregistrarea,la cerere, in actele de stare civila a 15 lei 
schimbarii numelui si sexului 
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Taxa timbru extrajudiciar pentru inregistrarea, la cerere, in actele de stare ch-ila a 2 lei 
desfacerii casatoriei j 
Taxa timbru extrajudiciar pentru transcrierea, la cerere, in registrele de stare 2 lei 
civila romane, a actelor de stare civila intocmite de autoritati straine 
Taxa timbru extrajudiciar pentru Reconstituirea si intocmirea ulterioara, la 2 lei 
cerere, a actelor de stare civila 
Taxa timbru extrajudiciar pentru eliberarea duplicatelor dupa actele de stare 2 lei 
civila in locul celor distruse, pierdute, deteriorate etc. 

20. TAXE FORMULARE TIPIZATE 

Certificat de atestare fiscala 
Autorizatie functionare si profil activitate 
Adeverinte de la compartimentele Agricol si Urbanism 
Certificat producator agricol 
Certificate, autorizatii etc. in domeniul constructiilor 
Tipizate anexa 1, anexa 2, anexa 23, anexa 24 si anexa 16 

Limitele amenzi lor pen t ru nerespec tarea preveder i lor Codului Fiscal: 
Persoane fizice: 
Art.294 alin(3) 

Contraventia prevazuta la art. 294 alin(2) lit a) se sanctioneaza cu amenda de la 70 lei 
la 279 lei, iar cele de la lit b) - d), cu amenda de la 279 lei la 696 lei; 
Art.294 alin(4) 

Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, vanzarea, evidenta si gestionarea, 
dupa caz, a abonamentelor si a biletelor la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza 
cu amenda de la 325 lei la 1578 lei. 
Persoane Juridice: 
Art.294 alin (6) 

In cazul persoanelor juridice limita amenzii prevazute la art. 294 alin (3) si (4) se 
majoreaza cu 300 % respectiv : 

- contraventia prevazuta la art. 294 alin(2) lit a) se sanctioneaza cu amenda de la 280 lei 
la 1116 lei, iar cele de la lit b) - d), cu amenda de la 1116 lei la 2784 lei; 
Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, vanzarea, evidenta si gestionarea, 

dupa caz, a abonamentelor si a biletelor la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza 
cu amenda de la 1300 lei la 6312 lei. 

Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului 
nr.2/2001, privind regimul juridical contraventiilor. 

X. TAXELEEXTRAJUDICIARE DE TIMBRU 
prevazute de Legea nr.117/1999 cu modificarile ulterioare 

Cap. I - Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decat cele eliberate de 
instante, M.J., Parchetul de pe langa Inalta Cur t e de Casatie si Just i t ie si de notarii 
publici 

10 lei/buc. 
3 lei/buc 
2 lei/buc. 
2 lei/buc. 
2 lei/buc. 
2 lei/buc. 
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1. Certificat de proprietate asupra animalelor -sub 2 ani 

2. Certificat de proprietate asupra animalelor -peste 2 ani 

Cap. II. Taxe de inmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizare 
provizorie de circulatie si autorizare de circulatie pentru probe 

1. Taxe de inmatriculare permanenta sau temporara 

Autovehicule si remorci cu masa totala autorizata cuprinsa pana Ia 3500 kg 60 lei 
inclusiv 
Autovehicule si remorci cu masa autorizata peste 3500 kg inclusiv 145 lei 

2. Taxe de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si remorcilor 9 lei 
neimatriculate permanent sau temporar 

3. Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculelor si 414 lei 
remorcilor 

2 lei 
2Iei 
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REGULAMENT 
DE INSTITUIRE, ADMINISTRARE SIINCASARE A 

TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE - MEDIU 
CU APLICARE INCEPAND CU 01.01.2014 

I. Dispozitii generale 

Art. 1. In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea 273/2006, privind Finantele 

Publice Locale. cu modificarile si completarile ulterioare si art. 282 din Legea 571/2003 

privind Codul Fiscal. cu modificarile si completarile ulterioare. Consiliul Local al 

orasului Slanic Moldova stabileste ca pentru activitatile si serviciile inscrise la art. 7 din 

prezentul regulament sa se instituie taxa speciala de salubrizare-mediu. 

Art. 2. Cuantumul taxei se stabileste annual. iar veniturile obtinute din aceasta se 

utilizeaza integral pentru acoperirea cheltuielilor aferente activitatilor si serviciilor 

inscrise la art. 7 din prezentul regulament. 

Art. 3. Taxa speciala de salubrizare-mediu este adusa la cunostinta publica prin afisare la 

sediul U.A.T. Slanic Moldova intr-un spatiu accesibil publicului. Anuntul va cuprinde 

Proiectul de Hotare a Consiliului Local. precum si regulamentul de instituire a taxei. 

II. Modalitati de instituire, administrare si incasare a taxei speciale de 
salubrizare-mediu 

Art. 4. Taxa speciala de salubrizare-mediu se datoreaza de catre toate persoanele fizice 

care detin in proprietate constructii cu destinatia de locuit in raza administrativ-

teritoriala a orasului Slanic Moldova. 

Art. 5. Personele fizice sunt obligate la plata taxei speciale de salubrizare-mediu pentru 

fiecare imobil cu destinatia de locuit detinut in proprietate. situat la adresa diferita. 

Art. 5. Taxa speciala de salubrizare-mediu se stabileste in cuantum de 20 lei/an pentru 

fiecare constructie cu destinatia de locuit detinut in proprietate. 
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Art. 6. Persoanele fizice care desfasoara activitati sub forma de I.I. sau I.F. si detin in 

proprietate constructii cu destinatia de locuit, sunt exceptate de la aplicarea prezentului 

regulament si sunt obligate Ia incheierea de contracte cu firma de salubritate, indiferent 

de locul unde isi desfasoara activitatea. 

Art. 7. Taxa speciala de salubrizare-mediui reprezinta colectarea, transportul si 

depozitarea deseurilor menajere si/sau nemenajere precum si maturatul , spalarul, 

dezapezirea si decolmatarea cailor, aleilor si locurilor aferente domeniului public al 

U.A.T. Slanic Moldova. 

Art. 8. Taxa speciala de salubrizare-mediu se face in patru rate egale, avand urmatoarele 

termene de plata: 31 martie. 30 iunie. 30 septembrie si 31 decembrie. 

Art. 9. Neplata taxei speciale de salubrizare-mediu la termenele stabilite atrage dupa sine 

calculul si obligatia de a achita dobanzi de intarziere precum si aplicarea masurilor de 

executare silita conform O.G. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala. cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

Art. 10. Pentru plata cu anticipatie a taxei speciale de salubrizare-mediu. datorate pentru 

intregul an de catre contribuabili. pana la 31 martie a anului respectiv, se acorda o 

bonificatie de 10%. 

Art. 11. In vederea calcularii taxei speciale de salubrizare-mediu. biroul impozite si taxe 

JocaJe va proceda la impunerea din oficiu in conformitate cu prezentul regulament. 

incepand cu data de 01.01.2014. 

Art. 12. Responsabilitatea stabilirii. urmaririi si incasarii precum si a executarii silite 

pentru neplata a taxei speciale de salubrizare-mediu revine biroului impozite si taxe 

locale din cadrul U.A.T. Slanic Moldova. 

Art. 13. Decontarea serviciilor de salubrizare se va realiza in baza contracfului de 

prestari servicii incheiat de U.A.T. Slanic Moldova si firma care presteaza serviciile. 

prin grija Directiei Buget Contabilitate din cadrul U.A.T. Slanic Moldova. 

Art. 14. Intrucat taxa speciala de salubrizare-mediu a fost stabilita in suma fixa pentru 

fiecare constructie cu destinatie de locuinta nu se vor acorda scutiri la plata acesteia. 
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III.Dispozitii finale 

Art. 15. Taxe speciala de salubrizare-mediu va putea suferi modifîcari in decursul 

anului conform legislatiei in vigoare si se va actualize annual odata cu celelalte 

impozite sit axe locale. 

Art. 16. Prezentul regulament se completeaza cu cu prevederile Iegislatiei specifîc in 

vigoare. 

PreşedinţeJ de şţ 
ConsiJ 

Sef Birou Impozite si Taxe.Locale 
Craciun Adrian~ 

i o 

Contrasemnează pentru legalitate, 
SECRETAR ORAŞ, 

cons. jur. Sică Marcela 
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