H O T Ă R Â R E A NR.59 din 30 05 2018
pentru stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019
Consiliul Local al Municipiului Câmpulung întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 05 2018;
Având în vedere :
- Referatul de specialitate al Direcţiei Economice şi Fiscale nr. 15767 / 24.05.2018 cu privire la aprobarea nivelului
taxelor şi impozitelor pentru anul 2019;
- expunerea de motive a primarului Municipiului Campulung cu privire la necesitatea aprobarii nivelului taxelor si
impozitelor locale pentru anul 2019;
- art. 56, art. 120 alin. (1) , art. 121 alin.(1) si (2) si art. 139 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata;
- articolul 4 si articolul 9 paragraful 3 din Carta Europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7, alin.(2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republica, cu modificarile ulterioare;
- art. 20 din Legea –cadru a descentralizarii nr. 195/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 27, art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. c) , art. 45 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 5 alin (1) lit a) si alin. (2) , art. 16 alin. (2) , art. 20 alin. (1) lit.b) , art. 27, art. 30 si art. 76, indice 1 alin. (2) si (3)
din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 1, art. 2, alin. (1) lit. h), precum si pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanatei de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala;
- Ordonantei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol , aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
98/2009 , cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 19 si art. 20 din Ordonanta Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 3/2003, cu
modificarile ulterioare;
- art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
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- art. 5 din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 6 lit b) din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata ,
republicata , cu modificarile si completarile ulterioare;
- Normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordinul comun al
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ministrul finantelor
publice si presedintelui Institutului National de Statistica nr. 734/480/1003/3727/2015;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 171/2002 privind stabilirea zonelor la nivelul Municipiului Câmpulung;
Văzând avizul comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale consiliului local;
În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
ART. 1. Se aproba nivelul taxelor şi impozitelor locale, prevăzute în tabloul cuprinzând valorile impozabile,
impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile de U.A.T. Municipiul Câmpulung
în anul fiscal 2019 în baza Legii nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare – Anexa
nr. 1.
ART. 2. Se aproba nivelul taxei pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare pentru anul 2019– Anexa nr.
2.
ART. 3. Se aproba nivelul taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor şi alte taxe locale pentru anul
2019 – Anexa nr. 3.
ART. 4. Se aproba taxele prevăzute la art. 474 din Legea nr. 227 / 2015, taxa prevăzută la art. 486 alin. (5) şi scutirile
prevăzute în baza art. 476 alin. (2) lit. “a” din Legea nr. 227/2015, pentru anul 2019 – Anexa nr. 4.
ART. 5. Se aproba taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie
publică pentru anul 2019 – Anexa nr. 5.
ART. 6. Se aproba taxele speciale pentru eliberarea şi vizarea anuală a autorizatiilor pentru desfăşurarea activităţilor
de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă prevazute de OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si
serviciilor de piata, republicata, aplicabile in anul 2019 – Anexa nr. 6.
ART. 7. Se aproba taxele speciale pentru inregistrarea vehiculelor pentru care nu exista obligatia inmatricularii si
autorizare transport persoane in regim de taxi pentru anul 2019– Anexa nr. 7.
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ART. 8. Se aproba taxele speciale pentru functionarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor
pentru anul 2019– Anexa nr. 8.
ART. 9. Se aproba taxele si tarifele speciale pentru functionarea Serviciului Public de Administrarea Domeniului
Public si Privat aplicabile in anul 2019 – Anexa nr. 9.
ART. 10. Se aproba taxele speciale aplicabile pentru functionarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta,
aplicabile in anul 2019– Anexa nr. 10.
ART. 11. Se aproba nivelul nivelul chiriilor minime utilizate pentru inchirierea spaţiilor ce apartin domeniul public si
privat al Municipiului Campulung si aflate in administrarea Consiliului Local, aplicabile in anul 2019 – Anexa nr. 11.
ART. 12. Se aproba nivelul chiriilor pentru terenurile apartinand domeniului public si privat al UAT Municipiul
Campulung, aflate in administrarea Consiliului Local aplicabile in anul 2019 – Anexa nr. 12.
ART. 13. Se aproba nivelurile minime ale chiriilor ce urmeaza sa fie negociate in anul 2019 pentru imobile inchiriate,
pe baza de contract, aflate in administrarea unitatilor de invatamant din Municipiul Campulung – Anexa nr. 13.
ART. 14. Se aproba taxele ce vor practicate in anul 2019 pentru activitati cultural – sportive si sociale desfasurate in
unitatile de invatamant, cantine, sali de sport, aflate in administrarea unitatilor de invatamant din Municipiul Campulung
– Anexa nr. 14.
ART. 15. Se aproba taxele pentru activitatile desfasurate de catre serviciile din cadrul Primariei Municipiului
Campulung, aplicabile in anul 2019 – Anexa nr. 15.
ART. 16. Se aproba nivelul altor taxe locale pentru anul 2019 – Anexa nr. 16.
ART. 17. Se aproba alte taxe instituite de Casa de Cultura “Tudor Musatescu” si Muzeul Municipal Campulung
pentru anul 2019 – Anexa nr. 17.
ART. 18. Pentru plata cu anticipaţie până la data de 31 martie inclusiv a anului 2019, a impozitului pe clădiri conf. art.
462 alin.(2), din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, a impozitului pe teren, conf. art.467 alin.(2), din Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal, respectiv a impozitului pe mijloacele de transport, conf. art.472 alin.(2), din Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal, datorat pentru întregul an de către contribuabili, Consiliul Local acorda o bonificaţie
de 10%.
ART. 19. Pentru anul fiscal 2019, în baza prevederilor art. 489 alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se
majoreaza impozitul pe clădiri şi a impozitul pe teren cu 200% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în
intravilanul Municipiului Campulung, identificate potrivit Regulamentelor aprobate prin HCL nr. 156/29.12.2015.
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ART. 20. Cu ducerea la îndeplinire se îmsărcinează Direcţia Economică şi Fiscală, Direcţia Tehnică şi Urbanism,
Compartimentul protecţie civilă, evidenţă militară şi situaţii de urgenţă, Serviciul Administrarea Domeniului Public şi
Privat, Serviciul Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, Direcţia de Asistenţă Socială, Compartimentul
Audit Intern, Arhiva Municipiului Câmpulung, Casa de Cultură Tudor Muşatescu Câmpulung şi Muzeul Municipal
Câmpulung.
ART. 21. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Câmpulung, Direcţiei Economice şi Fiscale,
Direcţiei Tehnice şi Urbanism, Compartimentului protecţie civilă, evidenţă militară şi situaţii de urgenţă, Serviciului
Administrarea Domeniului Public şi Privat, Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, Direcţia de
Asistenţă Socială, Compartimentul Audit Intern, Arhiva Municipiului Câmpulung, Casei de Cultură Tudor Muşatescu
Câmpulung, Muzeului Municipal Câmpulung, Instituţiei Prefectului Judeţului Argeş şi va fi afişată pentru aducere la
cunoştinţă publică.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Nicolae GHINEA

Gheorghe SÎRBU
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CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CAMPULUNG

ANEXA nr. 1 la HCL nr. 59/30.05.2018

Tabloul cuprinzand valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile de
U.A.T. Municipiul Campulung in anul fiscal 2019 in baza
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
CAPITOLUL I - IMPOZITUL PE CLĂDIRI Şl TAXA PE CLĂDIRI
Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice
ART.457(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal:
Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei
cote de 0,085% asupra valorii impozabile a clădirii.
ART. 457(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal:
Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri
pătraţi, cu valoarea impozabila corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabelul următor:
Tipul clădirii

Valoarea impozabilă începând cu 01.01.2019
- lei/m2 Clădire cu instalaţii de apă,
Clădire fără instalaţii de
canalizare, electrice şi încălzire apă,canalizare, electrice sau
(condiţii cumulative)
încălzire

0
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din
orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

1013

608

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din
vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

304

203

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau
din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

203

177
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D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă,
din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

127

76

E. In cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la
75% din suma care s-ar 75% din suma care s-ar
demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri
aplica clădirii
aplica clădirii
prevăzute la lit. A-D
F. In cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la
50% din suma care s-ar 50% din suma care s-ar
demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare
aplica clădirii
aplica clădirii
dintre tipurile de clădiri prevăzute la iit. A-D
Calculul impozitului pc clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice
ART. 458 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal:
(1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de
0,25% asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani
anteriori anului de referinţă.
...(3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe
clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
(4) în cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2%
asupra valorii impozabile determinate conform art. 457.
Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice
ART. 459 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal:
(1) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat
pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 457 cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform
art. 458.
(2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se
calculează conform art. 457.
(3) Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele
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reguli:
a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se
calculează conform art. 457;
b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea economică, iar cheltuielile cu
utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor
art. 458.
Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice
ART. 460 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal:
(1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea
unei cote de 0,11 % asupra valorii impozabile a clădirii.
(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin

aplicarea unei cote de 1% asupra valorii impozabile a clădirii.
(3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol,
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
(4) în cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului
calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial,
conform alin. (2) sau (3).
...(8) în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota
impozitului/taxei pe clădiri este de 5% la care se aplica cota aditionala de 50% in baza art. 489 din Legea nr. 227/2015, adica nivelul
cotei este de 7,5%.
SCUTIRI In baza art. 456(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal:
Consiliul local acordă scutirea impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru următoarele clădiri:
a) Clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvemamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de

servicii sociale.
b) Clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fâră scop lucrativ;
c) Clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6
martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine
afectaţiunea de interes public;
d) clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile
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care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care
proprietarul menţine afectaţiunea de interes public ;
e) clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care
au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul
menţine afectaţiunea de interes public;
f) clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi clădirea cu destinaţie de locuinţă, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994
privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare. în cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar
al acesteia;
g) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art
4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
h) clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv
prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat;
i) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, 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, astfel cum
este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
j) clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară;
k) clădirile la care au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a
clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare;
l) clădiri care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele
prevăzute la art. 456, alin. (1) lit. x, cladiri inscrise in lista monumentelor istorice 2015 publicata in Monitorul Oficial nr. 113 bis din 15
februrie 2016, exclusiv cele in care se desfasoara activitate economica.
REDUCERI în baza art. 456(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal:
Consiliul local acordă reducerea cu 50% a impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru:
a) clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs
evenimentul;
Potrivit art.456(3)din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune
documentele justificative.
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Procedurile de acordare a reducerilor/scutirilor de la plata impozitului/taxei pe clădiri raman valabile cele aprobate prin HCL nr.
159/28.12.2017, iar pentru scutirea prevazuta la art. 456, alin (2) , litera a,din Legea nr. 227/2015, respectiv litera l) din prezenta anexa, se
va elabora si supune aprobarii consiliului local, pana la data intrarii in vigoare a hotararii pentru aprobarea nivelului impozitelor si taxelor
locale pentru anul 2019, prin procedura proprie.
Declararea, dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor se face conform prevederilor art. 461 din Legea nr.227/2015 privind
Codul fiscal. Plata impozitului/taxei pe clădiri se efectuează conform prevederilor art. 462 din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal.

CAPITOLUL II - IMPOZITUL PE TEREN Şl TAXA PE TEREN
Calculul impozitului/taxei pe teren
ART. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal:
(1) Impozitul/Taxape teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria
de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.
(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, inclusiv, impozitul/taxa pe
teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:
Zona în cadrul localităţii
A
B
C
D

Nivelurile impozitului/taxei aprobate pentru anul
2019 -lei/ha7651
5337
3378
1786

În cazul unui teren amplasat in intravilan, înregistrat in registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de
terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu
suma corespunzătoare prevăzută la art 465, alin. (4) din Legea 227/2015, iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul
de corecţie corespunzător prevăzut la art 465, alin. (5) ) din Legea 227/2015.
(3)

Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul următor, exprimate în
lei pe hectar:
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Nr
Crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Zona
Categoria de folosinţă
Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie
Livadă
Pădure sau alt teren cu vegetaţie
forestieră
Teren
cu ape
Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

Nivelurile impozitului/taxei începând cu 01.01.2019
-valori actualizate cu coeficientul de corectie „4”
Zona A

Zona B

ZonaC

Zona D

113
85
85
186
215
113
61
0
0

85
77
77
142
186
85
53
0
0

77
61
61
113
142
77
32
0
0

61
53
53
77
113
61
0
0
0

(6) Ca excepţie de la prevederile alin. (3) - (5), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în
intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa
pe teren se calculează conform prevederilor alin. (7) numai dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de
activitate prevăzut la lit. a).
(7) în cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului,
exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare din tabelul prevazut la art. 465, alin (7) , cu coeficientul de corecţie
corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal:
Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren amplasat in extravilan pentru anul 2019, se folosesc sumele din tabelul
următor, exprimate în lei pe hectar:
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Nr
Crt

1
2
3
4
5

Zona
Categoria de folosinţă

Nivelurile impozitului/taxei începând cu 01.01.2019
- valori actualizate cu coeficientul de corecţie 2,4 pentru zona A, 2,3 pentru zona B,
2.2 pentru zona C si 2.1 pentru zona D

aferenti rangului localitatii, respeciv II

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

75,37

65,24

57,94

46,8

121,56

111,84

100,29

89,35

68,07

60,58

49,03

42,55

68,07

60,58

49,03

42,55

133,72

123,48

111,43

102,11

0

0

0

0

136,15

123,48

111,43

102,11

0

0

0

0

38,9

32,62

26,74

17,02

0

0

0

0

14,59

11,65

4,46

2,13

82,66

72,23

62,4

55,31

0

0

0

0

0

0

0

0

Teren cu construcţii
Arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.
5.1

5,1. Vie până la intrarea pe rod
6

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.
crt. 6.1
6.1. Livadă până la intrarea pe rod
7. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forest. cu
excepţia celui prevăz.la nr.crt.7.1
7.1. Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi
pădure cu rol de protecţie
8. Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări
piscicole
8.1. Teren cu amenajări piscicole
9

Drumuri şi căi ferate

10. Teren neproductiv
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SCUTIRI în baza art. 464(2)
Consiliul local acordă scutirea impozitului/taxei pe teren datorate pentru :
a) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata

pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
c) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata
pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvemamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de
servicii sociale;
e) terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;
f) terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;
g) terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani;
h) terenurile aferente clădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1)
lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
i) terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un
obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat;
j) terenurile, inclusiv zonele de protecţie instituite, ocupate de clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice,
muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x), cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi
economice.
Potrivit prevederilor art.464(3)din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal:
Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei,stabilita conform alin(2), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor
celui în care persoana depune documentele justificative.
Procedurile de acordare a reducerilor/scutirilor de la plata impozitului/taxei pe teren raman valabile cele aprobate prin HCL nr.
159/28.12.2017, iar pentru scutirea prevazuta la art. 464, alin (2) , litera i din Legea nr. 227/2015, respectiv litera k) din prezenta anexa, se
va elabora si supune aprobarii consiliului local, pana la data intrarii in vigoare a hotararii pentru aprobarea nivelului impozitelor si taxelor
locale pentru anul 2019, prin procedura proprie.
Declararea, dobândirea, înstrăinarea şi modificarea terenurilor se face conform prevederilor art.466 din Legea nr.227/2015
privind Codul fiscal.
Plata impozitului/taxei pe teren se efectuează conform prevederilor art.467 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.
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CAPITOLUL III - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Calculul impozitului pe mijloacele de transport
ART. 470 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
(1) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a
acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
Nivelurile de impozitare începând cu 01.01.2019
Mijloace de transport cu tracţiune mecanică
Lei/ 200 cm1 sau fracţiune din aceasta
1. Vehicule înmatriculate (lei/200 cmc sau fracţiune din aceasta)
1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri până la 1600 cm3 inclusiv şi
autoturisme cu capacitatea cilindrică de pana la 1600 cmc inclusiv
2. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cm3 cu capacitatea cilindrică de
peste 1600 cmc
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3
inclusiv
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3
inclusiv
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3
inclusiv
6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3
7. Autobuze, autocare, microbuze
7. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă
autorizată de până la 12 tone inclusiv
8. Tractoare înmatriculate
II. Vehicule înregistrate
1. Vehicule cu capacitate cilindrică
1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4 800 cm3
1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

X

8
9
18
73
146
294
24
30
18

4
6
152 lei/an

(2) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%.
(3) În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

13

(4) În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal
cu suma corespunzătoare prevăzută in tabelul următor:

Impozitul începând cu 01.01.2019 (lei/an)
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă
admisă

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie
Alte sisteme de suspensie pentru axele
pneumatică sau echivalentele
motoare
recunoscute

1. două axe

0

1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai micâ de 13 tone
2. Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone
3. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone
4. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone
5. Masa de cel puţin 18 tone
II. trei axe
1. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone
2. Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone
3. Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone
4. Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone
5. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
6. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
7. Masa de cel puţin 26 tone
III. patru axe
1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone
3. Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone
4. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
5. Masa de ce! puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone
6. Masa de cel puţin 32 tone

142

142
395
555
555

395
555
1257
1257

142
248
509
661
1019
1019
661

248
509
661
1019
1583
1583
1583

670
670
1046
1661
1661
1661

670
1046
1661
2464
2464
2464

5) în cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfa cu masa totală maximă autorizată
egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor*:
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Impozitul începând cu 01.01.2019 (lei/an)
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

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

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

1. 2+1 axe
1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone
2. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone
3. Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone
4. Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone
5. Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone
6. Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone
7. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
8. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone
9. Masa de cel puţin 28 tone

0
0
0
64
147
344
445
803
803

0
0
64
147
344
445
803
1408
1408

138
321
528
775
936
1537
2133
2133
2133

321
528
775
936
1537
2133
3239
3239
3239

1698
2363
2363

2363
3211
3211

1500
2083
2881
2881

2083
2881
4262
4262

853
1032
1542
1542

1032
1542
2454
2454

II. 2+2 axe
1. Masa de cel puţin 23 tone, dar
2. Masa de cel puţin 25 tone, dar
3. Masa de cel puţin 26 tone, dar
4. Masa de cel puţin 28 tone, dar
5. Masa de cel puţin 29 tone, dar
6. Masa de cel puţin 31 tone, dar
7. Masa de cel puţin 33 tone, dar
8. Masa de cel puţin 36 tone, dar
9. Masa de cel puţin 38 tone

mai mica de 25 tone
mai mica de 26 tone
mai mica de 28 tone
mai mica de 29 tone
mai mica de 31 tone
mai mica de 33 tone
mai mica de 36 tone
mai mica de 38 tone

III. 2+3 axe
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar
mai mică
de 38
2. Masa
detone
cel puţin 38 tone, dar
mai mică
de
40
tone
3. Masa de cel puţin 40 tone

IV. 3+2 axe
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar
mai
micădedecel
38puţin
tone 38 tone, dar
2. Masa
mai
mică
de
40
tone
3. Masa de cel puţin 40 tone, dar
maiMasa
mică de
4.
de44
celtone
puţin 44 tone

V. 3+3 axe
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar
mai
micădedecel
38puţin
tone 38 tone, dar
2. Masa
maiMasa
micădedecel
40puţin
tone 40 tone, dar
3.
mai
mică
de
44
tone
4. Masa de cel puţin 44 tone
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(6) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzutăta la
impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

alin. (6),

Nivelurile de impozitare începând cu 01.01.2019

Masa totală maximă autorizată

Impozitul (lei)
9

a. Până la 1 tonă inclusiv
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

34
53
65

(7) In cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
Nivelurile de impozitare începând cu 01.01.2019

Mijlocul de transport pe apă

Impozitul (lei/an)
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal

21

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

57

3. Bărci cu motor

213

4, Nave de sport şi agrement*)

1134

5. Scutere de apă

213

6. Remorchere şi împingâtoare:

X

a) Până la 500 CP inclusiv

566

b) Peste 500 CP şi până la 2.000 CP inclusiv

921

c) Peste 2.000 CP şi până la 4,000 CP inclusiv

1416

d) Peste 4.000 CP

2266

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

184

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:

X

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

184

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

284

c) Cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 de tone

496
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(8) In înţelesul prezentului articol, capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se stabileşte prin
cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziţie sau un alt document similar.
Declararea şi datorarea impozitului pe mijloacele de transport se face conform prevederilor art.471 din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal.
Plata impozitului pe mijloacele de transport se efectuează conform prevederilor art.472 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.
CAPITOLUL IV - TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
ART. 477(5)Taxa pentru folosirea mijlloacelor de reclama şi publicitate
Cota taxei stabilită de Consiliul local este de 3%.
Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plata obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta pentru serviciile de reclama si
publicitate, cu exceptia taxei pe valoarea adaugata .
ART. 478(2)Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii
de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de Consiliul local, astfel:
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma este de 32 lei/mp sau fractiune de mp.
b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru reclamă şi publicitate, suma este de 23 lei/mp sau
fractiune de mp.

CAPITOLUL V - IMPOZITUL PE SPECTACOLE
ART. 481 Calculul impozitului pe spectacole
(1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a
abonamentelor.
a) 2% pentru spectacolul 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;
b) 5% în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a).
Declararea şi datorarca impozitului pe spectacole se face conform prevederilor art. 481din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.
Plata impozitului pe spectacole se efectuează conform prevederilor art. 483 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.
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CAPITOLUL VI-SANCŢIUNI
Art.493 alin.(2)

Niveluri actualizate pentru anul 2019
Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la 71 lei la 283 lei, iar cele de la alin. (2) lit.b) - d) cu amendă de la 283 lei la 705 lei

Art.493 alin.(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 329 lei la 1.599 lei.

LIMITELE MINIME Şl MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
Art.493 alin.(2)

Niveluri actualizate pentru anul 2019
Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la 284 lei la 1.131 lei, iar cele de la lit.b)-d) cu amendă de la 1.131 lei la 2.820 lei.

Art.493 alin.(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 1.317 lei la 6.394 lei.

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, cu modificările şi completările ulterioare.
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CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPULUNG

ANEXA nr. 2 la HCL nr. 59/30.05.2018

Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare
Art. 475 alin (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Denumire taxa

Taxe pentru anul 2019
Taxa (lei)
25*

Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de
functionare

*Nota: La taxa pentru eliberarea autorizatiei sanitare de functionare s-a aplicat cota aditionala de 25% in conformitate cu
prevederile art. 489 alin (1) si (2) din Legea nr. 227/2015.

19

CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPULUNG

ANEXA nr. 3 la HCL nr. 59/30.05.2018

TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI AUTORIZAŢIILOR ŞI ALTE TAXE LOCALE
PENTRU ANUL 2019
ARTICOL DIN COD FISCAL (LEGEA 227/2015)

NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2019
Taxa (lei)

ART. 475 alin. (2)
Taxele pentru eliberarea atestatului de producător din sectorul agricol
pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul
agricol

89

ART. 486 alin. (5)
Taxele pentru eliberarea de copii heliografice de pe alte planuri
cadastrale sau de pe alte planuri, deţinute de consiliile locale, consiliul
local stabileşte o taxă de până la 32 lei, inclusiv
Taxa viza plan de încadrare în tarla

32*

ART. 486 alin. (5)
Taxele pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale
sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile
locale, consiliul local stabileşte o taxă dc până la 32 lei, inclusiv.
Taxa plan parcelar

32*

*Nota: La taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor şi alte taxe locale pentru anul 2019 s-a aplicat o cotă aditională de
10% in conformitate cu prevederile art. 489 alin (1) si (2) din Legea nr. 227/2015.
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CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPULUNG

ANEXA nr. 4 la HCL nr. 59/30.05.2018

Art.474 din Legea nr.227/2015
Articol din Cod Fiscal

Nivelurile stabilite pentru anul 2019
Taxa(lei)

ART.474 alin .(l)-Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, in mediul urban.
Suprafata pentru care se solicita certificatul de urbanism:
a)pana la 150 mp inclusiv

6

b)intre 151 si 250mp, inclusiv

7

c)intre 251 si 500mp,inclusiv

9
12

d)intre 501 si 750mp,inclusiv

14

e)intre 751 si 1000mp,inclusiv

14,00+0,01 lei/mp pentru fiecare mp care depăşeşte l000mp
f)peste lOOOmp
Art.474 alin.(5)-Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire
rezidenţiala sau cladire-anexa

0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii

Art.474 alin.(10)-Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavari necesare
lucrărilor de cercetare si prospectare a terenurilor in etapa efectuării studiilor geotehnice si
a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol si alte excavari se
8
datoreaza de către titularii drepturilor de prospecţiune si explorare si se calculeaza prin
inmultirea numărului de metri patrati de teren ce vor fi efectiv afectati la suprafaţa solului
de foraje si excavari
Art.474 alin.(12)-Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de
3%
organizare de şantier in vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse in alta
din valoarea autorizata a lucrărilor de organizare de şantier
autorizatie de construire
Art.474 a!in.(13)-Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi,
2%
casutc sau rulote ori campinguri
din valoarea autorizata a lucrărilor de constructii
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Art.474 alin.(14)-Taxa pentru autorizarea amplasarii de chioşcuri, containere, tonele,
cabine, spatii de expunere, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame situate pe caile si in
spatii publice , pentru fiecare metro patrat de suprafata ocupata de constructie
Art.474 alin.(6)-Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru alte constructii
decât cele mentionate la alin.(5).

Art.474 alin.(9)-Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totala sau parţiala, a unei
constructii

Art.474 alin.(3) si a!in.(8)-Taxa pentru prelungirea unui
un certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire

8

1%
din valoarea autorizata a lucrărilor de constructii
inclusiv valoarea instalatiilor aferente

0,1%
din valoarea impozabila stabilita pentru determinarea
impozitului pe clădiri, aferenta pârtii desfiintate

30%
din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism
sau a autorizaţiei de construire

Art.474 alin.(15)-Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri si
branşamente la reţelele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie
si televiziune prin cablu
Art.474 alin.(4)-Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de
urbanism si amenajare a teritoriului, de către primari
Art.474 alin.(l 6)-Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa

13 lei, pentru fiecare racord

15 lei

9lei

SCUTIRI în baza art.476 alin.(2) lit”a”din Legea nr.227/2015
Consiliul local acordă scutirea de taxă pentru eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizaţiilor de construire pentru:
-lucrări de intretinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere in valoarea a monumentelor istorice astfel cum sunt definite in Legea nr.422/2001 privind
protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizeaza, integral sau parţial aceste lucrări pe
cheltuiala proprie.

*Nota: La taxele prevazute in Anexa nr. 4, pentru anul 2019 s-a aplicat o cotă aditională de 10% in conformitate cu prevederile art. 489 alin
(1) si (2) din Legea nr. 227/2015.

22

CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPULUNG

ANEXA nr. 5 la HCL nr. 59/30.05.2018

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală
a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică prevazute de art. 475 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal

Art. 475 alin. (3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea
activităţii de alimentaţie publică - calculată pe fiecare punct de lucru
-datorată de persoanele a căror activitate se incadrează 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 prin Ordinul
preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea
Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN

Pentru suprafeţele mai mici de 150 mp, destinate exclusiv
deservirii clienţilor!

1013 lei

Pentru suprafeţele cuprinse intre 150 mp si 300 mp, destinate
exclusiv deservirii clienţilor!

1520 lei

Pentru suprafeţele cuprinse intre 300 mp si 500 mp, destinate
exclusiv deservirii clienţilor!

2026 lei

Pentru suprafeţele peste 500 mp, destinate exclusiv deservirii
clienţilor

4153 lei

Desfăurarea activităilor menionate in Anexa nr. 5 fără autorizaţia emisă de Primarul Municipiului Campulung sau fără viza
anuală a acesteia constituie contravenţie şi se sancţionează cu suspendarea activităţii până la eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei
respective şi amendă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Nota:

23

CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPULUNG

ANEXA nr. 6 la HCL nr. 59/30.05.2018

Taxa speciala pentru eliberarea şi vizarea anuală a autorizatiilor pentru desfăşurarea activităţilor de comercializare a
produselor şi serviciilor de piaţă prevazute de OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata,
republicata, aplicabile de la 01.01.2019
1. Taxa eliberare autorizatie anuala de functionare:
-lei-

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru
desfăşurarea unei activităţi economice**

81 lei

** se aplică agenţilor economici ce desfăşoară activităţi comerciale şi prestări servicii altele decât cele din 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 prin Ordinul preşedintelui
Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, conform procedurii privind instituirea
taxelor speciale pentru emiterea avizului si inregistrarea orarelor de functionare a unitatilor comerciale pe raza Municipiului Campulung.

2. Taxa de viza anuala
Activitatea
Comerţ cu ridicata/ de gros
Comerţ cu amanuntul/de detail
Comerţ de gros cash and carry
Comerţ ambulant
Serviciu de piaţă

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

73
63
157
40
63

63
55
152
32
55

55
44
140
24
48

48
40
133
17
40

Nota: Modelul de autorizaie i procedura de eliberare/vizare a acesteia se stabilesc prin dispoziie a Primarului Municipiului
Campulung.
Achitarea taxelor menţionate mai sus nu ţine loc de autorizaţie privind desfăşurarea activităţii respective.
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Taxele menţionate in Anexa nr. 5 si in Anexa nr. 6 nu se aplică comerciantilor care desfăşoară activităţile prevazute in anexele
mentionate, activitati desfasurate cu ocazia unor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale organizate de municipalitate.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor privind desfăşurarea activităţilor precizate mai sus, se achită integral pentru tot anul în curs,
anticipat eliberării acestora, indiferent de perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal.
Pentru sediile sau punctele de lucru nou înfiinţate, cererea pentru eliberarea autorizaţiei, însoţită de documentaţia necesară, se depune
la Primăria Municipiului Campulung, până la finele lunii în care a început activitatea, conform dovezii inregistrarii la Oficiul Registrului
Comerului.
Taxa se datorează din luna începerii activităii, iar majorările de întârziere se datorează începând cu data de întâi a lunii următoare
începerii activităii.
De regulă, data începerii activităii se consideră data de întâi a lunii următoare înregistrării la Oficiul Registrului Comerului.
În situaţia începerii activităţii ulterior datei înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului, aceasta poate fi dovedită cu un document
legal valabil (financiar, contabil, etc.), iar majorările de întârziere se calculează începând cu data de întâi a lunii următoare începerii
activităţii. Dacă se constată că sediul sau punctul de lucru respectiv a funcţionat anterior înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului,
majorările de întârziere se vor calcula începând cu data de întâi a lunii în care s-a dovedit funcţionarea.
In cazul sediilor sau punctelor de lucru cu activitate sezonieră, cererea pentru eliberarea autorizaţiei, însoţită de documentaţia
necesară, se depune la Primăria Municipiului Campulung până la finele lunii în care a început activitatea, iar majorările de întârziere se
datorează începând cu data de întâi a lunii următoare începerii activităţii. Autorizaţia pentru sediile sau punctele de lucru cu activitate
sezonieră se eliberează doar pentru anul în curs. Suprafaţa pentru care se taxează eliberarea/vizarea autorizaţiei nu include şi suprafaţa
ocupată de terasa sezonieră din faţa propriei unităţi.
Cererea pentru vizarea anuală, însoţită de documentaţia necesară, se depune la Primăria Municipiului Campuluing până la data de 31
ianuarie 2019 inclusiv, dată după care se percep majorări de întârziere.
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei nu se restituie chiar dacă autorizaţia a fost suspendată sau anulată, după caz.
Taxa pentru vizarea anuală nu se percepe, în cazul autorizaţiilor, pentru care s-a solicitat, până la data de 31 ianuarie 2019,
suspendarea autorizaţiei pe întregul an calendaristic sau anularea acesteia. În situaţia în care se solicită anularea autorizaţiei ulterior datei de
31 ianuarie 2019, nu se percepe taxa pentru vizarea anuală, dacă solicitantul prezintă documente doveditoare din care să rezulte că activitatea
unităţii respective a încetat anterior datei de 31 ianuarie 2019.
Orice menţiune în autorizaţie se va efectua la solicitarea scrisă a titularului autorizaţiei, care are obligaţia de a declara la Primăria
Municipiului Campulung, atât modificările care au survenit, cât şi încetarea activităţii respective, în termen de maxim 15 zile calendaristice
de la apariţia acestora.
Pentru efectuarea de modificări/completări în autorizaţie, la cererea titularului, precum şi pentru eliberarea la cerere a unui duplicat în
locul autorizaţiei pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate, taxa este de 10 % din taxa stabilită pentru eliberarea sau vizarea pe anul în curs
a autorizaţiei respective. În cazul solicitării modificării suprafeţei structurii de vânzare până la data de 31 ianuarie 2019, taxa pentru vizarea
anuală este corespunzătoare noii suprafeţe a structurii. În situaţia în care solicitarea pentru modificarea suprafeţei structurii de vânzare se
înregistrează la Primăria Municipiului Campulung ulterior datei de 31 ianuarie 2019, taxa de viză datorată va fi la nivelul corespunzător
taxei pentru suprafaţa structurii de vânzare înscrisă în autorizaţie la data de 31 ianuarie 2019.
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CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPULUNG

ANEXA nr. 7 la HCL nr. 59/30.05.2018
TAXE SPECIALE

PENTRU INREGISTRAREA VEHICULELOR PENTRU CARE NU EXISTA OBLIGATIA INMARTICULARII SI
AUTORIZARE TRANSPORT PERSOANE IN REGIM DE TAXI

TIP TAXA

2019

Taxa pentru inregistrarea vehiculelor pentru care nu exista obligatia inmatricularii

25lei

Taxa emitere/vizare autorizatie transport persoane in regim de taxi

122lei

Taxa emitere/vizare autorizatie taxi

122lei

Taxa emitere/vizare autorizatie dispecerat taxi

152lei

*Nota: La taxele prevazute in anexa nr.7, pentru anul 2019 s-a aplicat o cota aditionala de 10% in conformitate cu prevederile art. 489 alin (1) si (2) din
Legea nr. 227/2015.
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CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPULUNG

ANEXA nr. 8 la HCL nr. 59/30.05.2018

TAXE SPECIALE
PENTRU FUNCŢIONAREA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL
DE EVIDENŢA PERSOANELOR

TIP TAXA

2019

Taxa oficiere căsătorii în zilele lucrătoare in intervalul orar

25lei

16-18 in zilele de luni, marti, miercuri si vineri
Taxa oficiere căsătorii în zilele nelucrătoare

70lei
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ANEXA nr. 9 la HCL nr. 59/30.05.2018
TAXE SI TARIFE SPECIALE

PENTRU FUNCŢIONAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT APLICABILE ÎN ANUL 2019

NR.CRT.

TIP TAXA

1

Tarif săpat groapa simplă

2

Tarif săpat groapa

3

Tarif demontat şi remontat placa
(materialul clientului)

4

2019

120 lei
60lei




Tarif amenajare mormânt la solicitare
săpat şi plivit pe mormânt
plantat flori şi efectuat lucrări de întreţinere

10 lei

5

Taxa anuală întreţinere cimitir

25 lei

6

Taxa capelă/24 ore**

7

Taxa folosire WC public

8

Tarif refacere stradă cu
- asfalt
d) pavaj
e) macadam

100 lei/mp
35 lei/m.p
25 lei/m.p

9

Taxa depozitare materiale pe domeniul public

1 leu/mp/zi

10

Taxa concesionare loc de înhumare – 25 ani

300 lei

11

Taxa concesionare loc de înhumare – 7 ani

100 lei

12

Taxa obtinere avize

20 lei

30 lei *
1 leu

* - Persoanele ale căror venituri sunt exclusiv din ajutor de şomaj, ajutor social sau fără venituri, beneficiază de scutire pentru taxa pe capelă la 24 ore.
** - Persoanele care au loc de inhumare concesionate in cimitirul Flamanda beneficiaza de scutire pentru taxa capela/24 ore.
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AL MUNICIPIULUI CAMPULUNG

ANEXA nr. 10 la HCL nr. 59/30.05.2018

TAXE SPECIALE APLICABILE IN 2019
PENTRU FUNCŢIONAREA SERVICIULUI PUBLIC DE POMPIERI CIVILI

Nrt crt

Denumirea contribuabilului

Taxa perceputa
- lei/ an 22

1.

Asociatii familiale,persoane fizice independente

2.

Societati comerciale care au pana la 10 angajati inclusiv

55

3.

Societati comerciale care au pana la 11-20 angajati inclusiv

110

4.

Societati comerciale care au pana la 21 -50 angajati inclusiv

275

5.

Societati comerciale care au peste 50 angajati inclusiv

440
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ANEXA nr. 11 la HCL nr. 59/30.05.2018

Nivelul chiriilor minime utilizate pentru inchirierea spaţiilor ce apartin domeniul public si privat al Municipiului Campulung
si aflate in administrarea Consiliului Local,
aplicabile de la 01.01.2019
Modul de folosire si destinatia
spatiului
1
Activităţi comerciale, spaţii
prezentare şi desfacere

U.M.
2
lei/mp/lună

Zona A
3

NIVEL CHIRIE
Zona B
4

Zona C
5

2019

2019

2019

33

28

22

11
4

9
3

7
2

8

4

3

7

7

7

4

3

2

33

23

14

33

22

19

Spaţii aferente activitatilor
comerciale de la pct 1:
a. magazii mărfuri şi birouri
b. holuri, spaţii sanitare
c. depozite ambalaje aferente
activităţilor comerciale
Spaţii închiriate la instituţiile de
învăţământ şi sănătate

lei/mp/lună
lei/mp/lună
lei/mp/lună

Spaţii închiriate la asociaţii,
fundaţii sau instituţii
guvernamentale sau locale
Spaţii închiriate pentru prestări
servicii
Spaţii închiriate la subsoluri
amenajate de chiriaşi

lei/mp/lună

lei/mp/lună

lei/mp/lună
lei/mp/lună

Notă:
1) Termenul de plată este data de 10 a lunii următoare pentru luna expirata. Pentru luna decembrie, termenul de plata este 20 decembrie a anului in curs.
2) Pentru spatiile inchiriate in urma licitatiilor se va proceda la indexarea pretului cu indicele de inflatie, indiferent de momentul incheierii contractului de
inchiriere.
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ANEXA nr. 12 la HCL nr. 59/30.05.2018

Nivelul chiriilor pentru terenurile apartinand domeniului public si privat al UAT Municipiul
Campulung, aflate in administrarea Consiliului Local
aplicabile de la 01.01.2019

SPECIFICATIE
1

Terenuri ocupate de garaje si magazii
Terenuri ocupate de constructii in care
se desfasoara activitati comerciale sau
prestari de servicii diferentiate in
functie de zona
Terenuri ocupate pentru depozitarea
de marfuri si ambalaje aferente
activitatilor comerciale sau prestarilor
de servicii ,precum si pentru
organizare de santier

U.M.

Zona A

2

NIVEL CHIRIE
Zona B

Zona C

3

4

5

2019

2019

2019

3

3

3

15

11

9

6

4

3

9

7

6

0,2

0,2

0,2

2

2

2

3

2

1

0,5

0,5

0,5

lei/mp/trim

lei/mp/lună
lei/mp/lună

Terenuri folosite ca terase acoperite
sau neacoperite, numai pe perioada
01.05-31.10,diferentiate in functie de
zona
Terenuri cu destinatie agricola

lei/mp/lună

Terenuri ocupate de comerciantii care
vand ziare, carti, flori, etc
Terenuri folosite ca si cai de acces,
trotuare
Terenuri neproductive

lei/mp/zi

lei/mp/trim

lei/mp/an
lei/mp/an

Notă:
1) Termenul de plată pentru chiriile stabilite pe trimestru sunt urmatoarele:
-10.04 pentru trim.I
-10.07 pentru trim.al II-lea
-10.10 pentru trim.al III-lea
-20.12 pentru trim.al IV-lea
2) Pentru chiriile stabilite pe luna,termenul de plata este data de 10 a lunii urmatoare pentru luna expirata. Pentru
luna decembrie, termenul de plata este 20 decembrie a anului in curs
3) Pentru spatiile inchiriate in urma licitatiilor se va proceda la indexarea pretului cu indicele de inflatie.
4) Pentru terenurile inchiriate in vederea folosirii lor ca terase acoperite sau neacoperite,plata chiriei se efectueaza
pentru toata perioada 01.05-31.10,indiferent de conditiile climaterice.
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ANEXA nr. 13 la HCL nr. 59/30.05.2018

NIVELURILE
minime ale chiriilor ce urmeaza sa fie negociate in anul 2019 pentru imobile inchiriate, pe baza de contract,aflate in
administrarea unitatilor de invatamant din Municipiul Campulung
Nrt.
crt

Activitatea

1.

Comert

2.

Sedii si/sau activitati desfasurate de
fundatii/asociatii
Alte activitati

3.

Chirie minima ce se
negociaza
15 lei/mp/luna-Zona A
11 lei/mp/luna-Zona B
9 lei/mp/luna-Zona C
2.5 lei/mp/luna
3 lei/mp/luna

Observatii
Activitatile de comert se
pot desfasura numai in
afara cladirilor scolare

CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPULUNG

ANEXA nr. 14 la HCL nr. 59/30.05.2018

TARIFELE
minime ce vor fi practicate in anul 2019 pentru activitati cultural – sportive si sociale desfasurate in unitatile
de invatamant , cantine, Sali de sport,aflate in administrarea unitatilor de invatamant din
Municipiul Campulung
Nrt.
crt.

Activitati

1.

Nunti,botezuri si alte asemenea

2.

Jocuri si activitati sportive practicate, al caror
organizator este o persoana juridica
Jocuri si activitati practicate in organizarea
persoanelor juridice care au certificate de
identitate emise de Agentia Nationala pentru
sport (pentru prescolari si scolari)
Jocuri si activitati sportive practicate de
persoane fizice in grupuri de maxim 4
persoane
Jocuri si activitati sportive practicate de
persoane fizice in grupuri mai mari de 4
persoane

3.

4.
5.

Tarif mimim
6 lei/mp/zi
55 lei/ora
28 lei/ora

33 lei/ora
66 lei/ora

Observatii
Manifestarile se vor organiza
numai in cantine si cu
aprobarea Primarului

CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CAMPULUNG

ANEXA nr. 15 la HCL nr. 59/30.05.2018

TAXE PENTRU ACTIVITATILE DESFASURATE
DE CATRE SERVICIILE DIN CADRUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI CAMPULUNG

NR.CRT.

TIP TAXA

2019

1.

Taxa cercetare acte/documente aflate in
arhiva unitatii sau in evidenta
compartimentelor de specialitate, eliberate in
conditiile legii

5 lei/document/act

2.

Taxa pentru realizarea de copii dupa
acte/documente aflate in arhiva unitatii sau in
evidenta compartimentelor de specialitate,
eliberate in conditiile legii

1 leu/pagina pentru format A4
3 lei/pagina pentru format A3

3.

Taxa pentru eliberare acte/documente in
regim urgenta (24ore)

4.

Taxa pentru realizarea de copii ale unor
documente eliberate in baza Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informatiile
de interes public, cu modificarile si
completarile ulterioare

10 lei/act sau document
1 leu/pagina

Nota : Taxele prevăzute in Anexa nr. 15, se plătesc anticipat eliberării copiilor de pe documentele

solicitate.

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI CAMPULUNG

ANEXA nr. 16 la HCL nr. 59/30.05.2018

ALTE TAXE LOCALE - 2019

Art.486 alin.(4) din L227/2015 privind Codul Fiscal
Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi
pentru vizitarea muzeelor, a caselor memoriale sau a
monumentelor istorice, de arhitectură şi arheologie
Taxa pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale,
monumentelor istorice, de arhitectură sau a oricăror alte
obiective
-adulti
- pensionari ,studenti ,elevi
- sunt exceptati de la plata taxei elevii care viziteaza institutiile de mai sus
in grup organizat de catre unitatile de invatamant din Municipiul
Campulung
Taxa de utilizare a Salii de festivitati a Primariei
Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice
Taxa zilnică pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor
destinate în scopul obţinerii de venit
Alte taxe locale
Taxa pentru eliberarea certificatelor fiscale persoanelor fizice şi
juridice în regim de urgenţă (24 ore de la data depunerii cererii)
Taxa pentru divortul pe cale administrativa

CONSILIUL LOCAL

6 lei /pers
3lei/pers
---110 lei/ora
4,5 lei/mp/zi
3 lei/zi

10 lei
600 lei

AL MUNICIPIULUI CAMPULUNG

ANEXA nr. 17 la HCL nr. 59/30.05.2018

ALTE TAXE INSTITUITE DE CASA DE CULTURA ,,TUDOR MUSATESCU”
SI MUZEUL CAMPULUNG
2019
TIP TAXA
Taxa cercuri

220 lei/pers

Taxa spectacol

3 lei/pers

Taxa filmare pentru amatori

11 lei/pers

Taxa fotografiere amatori

6 lei/pers

Taxa filmare profesionisti

550 lei/pers

Taxa fotografiere profesionisti

110 lei/pers

Taxa tur ghidat in limba romana (la cerere)

17 lei

Taxa tur ghidat in limba straina (la cerere)

22 lei

Taxa tur ghidat grupuri de peste 10 persoane

Gratuit


Pentru realizarea materialelor de promovare locală şi pentru alte instituţii coordonate, cu imagini de la Muzeu nu se
va percepe nicio taxă.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Gheorghe SÎRBU

