CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG

H O T Ă R Â R E A NR.58 /26 04 2016
privind stabilirea impozitelor şi taxele locale, a chiriilor, a
tarifelor pentru acorduri, autorizatii şi pentru avizarea anuală, precum şi pentru acordarea de
facilităţi fiscale aplicabile pentru anul 2017
Consiliul Local al Municipiului Câmpulung întrunit în şedinţă ordinara în data de 26 04 2016;
Vazand Raportul Sericiului Juridic, Administratie Publica nr. 12 267/19 04 2016, in care se prezinta detaliat
incadrarea legala, cote fixe, cote minime si maxime, cat si facilitati fiscale pe care Consiliul local le poate stabili prin
hotarare, conform cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Noul Cod fiscal,
Luând în discutie propunerea Serviciului Administrare Venituri Persoane Fizice si Juridice consemnata in anexele
la inscrisul nr. 841/11880/14 04 2016 si expunerea de motive a Viceprimarului prin care se propune stabilirea
impozitelor şi taxelor locale , aplicabile cu data de 01.01.2017, prevazute de Legii nr. 227/2015 privind Noul Cod fiscal;
În conformitate cu prevederile,
- Titlul IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;
- Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând cont şi de avizul comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local ;
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c”, alin. (9) şi art. 45 alin.(2) lit.”c” din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă „Tabloul cuprinzand valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate
acestora, precum si amenzile aplicabile de municipiul Campulung in anul fiscal 2017”, ce cuprinde impozitul şi
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taxa pe clădiri, impozitul şi taxa pe terenuri, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru folosirea mijloacelor de
reclamă şi publicitate, impozitul pe spectacole , sancţiuni şi contravenţii - asa cum sunt prevazute in anexele nr. 1-7.
Art. 2. Se aproba taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor- anexa nr.8.
Art. 3. Se aproba tarifele pentru eliberare şi viza anuală a acordurilor pentru desfăşurarea activităţilor de
comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă – anexa nr.9 ;
Art. 4. Se aproba taxele speciale pentru inregistrarea vehiculelor pentru care nu exista obligatia inmatricularii si
autorizare transport persoane in regim de taxi, prevazute in anexa nr.10.
Art.5. Se aproba taxe extrajudiciare de timbru – anexa nr. 11;
Art.6. Se aproba urmatoarele taxe speciale :
- pentru funcţionarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Câmpulung–
anexa nr.12;
- pentru funcţionarea Serviciului Public de Administrarea Domeniului Public şi Privat –anexa nr.13;
- pentru funcţionarea Serviciului Public de Pompieri Civili – anexa nr.14;
- Chiriile pentru spaţiile aflate în administrarea consiliului local, aplicabile de la 01.01.2017 -anexa nr.15,
- Chiriile pentru terenurile ocupate din domeniul public sau privat al municipiului Câmpulung, aplicabile de la
01 01 2017 –anexa nr.16.
- Nivelul chiriei pentru terenurile aferente locuinţelor din imobilele cumpărate de foştii chiriaşi în baza Legii
nr.112/1995 este cel stabilit prin O.U.G. nr.40/1999 cu modificările şi completările ulterioare, chirie ce va fi modificată
în conformitate cu prevederile legale.
Chiria aferentă spaţiilor destinate partidelor politice se va face, în continuare, conform regimului prevăzut
pentru închirierea spaţiilor destinate pentru locuit, prevăzut de O.U.G.nr.40/1999, cu modificările şi completările
ulterioare.
Chiriile se diferenţiază pe zone, conform criteriilor avute în vedere la stabilirea impozitelor şi taxelor locale
pentru terenuri, prin aplicarea unui coeficient la chiria de bază, conform art.4 din H.C.L.nr.24/2005 fără diferenţiere în
ceea ce priveşte categoria de folosinţă.
- Societăţile comerciale beneficiare de servitute de trecere vor achita o sumă de 0,5 lei/mp/lună, reprezentând
contravaloare servitute.
- Nivelurile minime ale chiriilor ce urmeaza sa fie negociate in anul 2017 pentru imobile inchiriate, pe baza
de contract, aflate in administrarea unitatilor de invatamint din municipiul Campulung- anexa nr.17;
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- Tarifele minime ale chiriilor, pentru imobilele închiriate, pe bază de contract, precum şi tarifele minime,
practicate în anul 2017, pentru activităţi cultural- sportive şi sociale desfăşurate în unităţile de învăţământ,
cantine, săli de sport aflate în administrarea unităţilor de învăţământ din municipiul Câmpulung – anexa nr.18;
- Taxe pentru activităţile desfăşurate de către Serviciile din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung – anexa
nr.19;
- Alte taxe locale – anexa nr.20
- Alte taxe instituite de Casa de Cultură Tudor Muşatescu şi Muzeul Municipal Câmpulung- anexa nr.21
- Taxa pentru emiterea autorizatiei de functionare a unitatilor comerciale pe raza municipiului Campulung
onstituite in baza O.G. nr 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă – anexa nr.22;
ART.7. Se aproba cota prevazuta la art. 457, alin.1 din Legea nr. 227/20115 privind Codul Fiscal (impozit pentru
cladirile rezidentiale si cladirile – anexa in cazul persoanelor fizice), care se stabileste la 0,08%.
ART.8. Se aproba cota prevazuta la art. 458, alin.1 din Legea nr. 227/20115 privind Codul Fiscal (impozit pentru
cladirile nerezidentiale in cazul persoanelor fizice), care se stabileste la 0,2% .
ART.9. Se aproba cota prevăzută la art.458 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru
clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol), care se stabileşte la
0,4 %.
ART.10. Se aproba cota prevăzută la art.458 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru
clădirile nerezidenţiale în care valoarea clădirii nu poate fi fi calculată conform prevederilor art. 458 alin. (1) în cazul
persoanelor fizice), care se stabileşte la 2 %.
ART.11 (1) Se aproba cota prevăzută la art.460 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa
pentru clădirile rezidenţiale în cazul persoanelor juridice), care se stabileşte la 0,1% .
(2) Cota de impozitare care se aplică valorii de inventar a clădirilor obţinute cu titlu de concesiune
de către S.C.Pieţe-Servicii Comunitare Muscel SRL, este de 0,25%.
ART.12. Se aproba cota prevăzută la art.460 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa
pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor juridice), care se stabileşte la 1%.
ART. 13. Se aproba cota prevăzută la art.460 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxă
pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din
domeniul agricol), care se stabileşte la 0,4 %.
ART. 14. Se aproba cota prevăzută la art.460 alin.(8) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa
pentru clădirile a căror valoare impozabilă nu a fost actualizată în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă în cazul
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persoanelor juridice), care se stabileşte la 5% care devine in final 7,5% (5%+ 2,5%) prin aplicarea cotei aditionale, de
50% in baza art. 489 din legea 227/2015 ;
ART. 15. Se aproba ca in cazul mijloacelor de transport hibride, conf. art. 470 alin. (3) din Legea nr. 227/2015,
impozitul sa se reduca cu minim 50%;
ART. 16. Se aproba cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit.a) din Legea nr.227/2015 (impozitul 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 internaţională), care se stabileşte la 2 %;
ART. 17. Se aproba cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit.b) din Legea nr.227/2015 (impozitul în cazul oricărei
alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit.t), care se stabileşte la 5 %;
Art. 18. (1) Se aproba cota de 200 % reprezentand majorarea impozitului pe teren, pentru terenul agricol nelucrat
timp de 2 ani consecutiv.
(2) Clădirile şi terenurile care intră sub incidenţa alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local conform
elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale.
Art. 19. (1) Se aproba cota de 300 % reprezentand majorarea impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren pentru
clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan, în conformitate cu art.489 alin.(5), (6), (7) si (8) din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal.
(2) Clădirile şi terenurile care intră sub incidenţa alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local
conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale.
Pentru plata cu anticipaţie până la data de 31 martie inclusiv a anului 2017, 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 mijlocul de transport, conf. art.472 alin.(2), din Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal, datorat pentru întregul an de către contribuabili, Consiliul Local poate acordara o
bonificaţie de 10%.
ART.20. Se aproba acordarea urmatoarelor facilitati fiscale:
-scutire sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru clădirile prevazute la articolul 456- alin. (2) lit.
a), c), i) si j) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;
- scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe teren datorate pentru terenurile prevazute la articolul 464 alin.(2) lit.
d),g) si h) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;
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In toate situatiile prezentate la acest pct., scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform
alin. (2), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele
justificative, prevazute de lege si proceduri.
Facilitatile fiscale vor fi acordate in baza procedurilor aprobate de catre Consiliul Local.
Procedurile aprobate prin hotararile anterioare isi pastreaza aplicabilitatea si pentru anul 2017, cu menţiunea că
procedura aprobata prin HCL nr.39/21 03 2016, art.1 , alin.3 se modifică astfel : scutirea de impozit pe clădiri şi teren se
acordă corespunzător cotei-părţi din dreptul de proprietate asupra clădirii şi terenului.
ART.21. Pentru determinarea impozitelor,taxelor, chiriilor prevăzute de prezenta pentru anul 2017 se menţine
delimitarea zonelor aprobată prin H.C.L.nr.171/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Hotarârea de Consiliu Local ce se va adopta, se completeaza cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal precum si alte prevederi legale in materie, urmand sa intre în vigoare începând cu anul fiscal 2017, dată la care îşi
încetează aplicabilitatea orice alta hotarare contrara.
Orice modificare intervenita prin act normativ, referitor la nivelul impozitelor şi taxelor locale, sau orice alte
modificari, va determina supunerea spre aprobare a modificarii acestora, pentru conformitate cu prevederile legale.
ART.22. Hotarârea intra în vigoare începând cu anul fiscal 2017, data la care îsi încetează aplicabilitatea orice alta
hotarare contrara.
ART.23. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Serviciul Administrare Venituri Persoane
Fizice si
Juridice, Compartimentul Audit Intern , Directia Tehnica si Urbanism, Serviciul Voluntar Situaţii Urgenţă,
Arhiva Municipiului Câmpulung, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului
Câmpulung, Serviciul Public de Administrarea Domeniului Public si Privat, Casa de Cultura „Tudor Musatescu” si
Muzeul Municipal Câmpulung.
ART.24. Prezenta hotarâre va fi afisata si publicata pentru aducerea ei la cunostinta publica si va fi comunicata în
termen legal Institutiei Prefectului – Judetul Arges si Primarului Municipiului Câmpulung.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

CONTRASEMNEAZĂ
S E C R E T A R,

Nicolae GHINEA
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Lucian-Mihai

IONESCU

CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG
Anexa nr. 1 la HCL 58/26 04 2016
TABLOUL
cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora,
precum şi amenzile aplicabile de municipiul Câmpulung în anul fiscal 2017 in baza Legii nr. 227/2015 privind Noul Cod Fiscal
1. IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI PE ANUL 2017*
VALORILE IMPOZABILE CLADIRI - persoane fizice
Art. 457 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Valoarea impozabilă
- lei/m2-

Tipul clădirii

Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi
încălzire (condiţii cumulative)

Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice
sau încălzire

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

1000

600

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

300

200

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

200

175

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

125

75

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi
amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în
oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi
amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri
decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit.
A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii
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a) cota prevăzută la 457 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (ce se aplică asupra valorii impozabile a clădirilor rezidenţiale şi clădirianexă aflate în proprietatea persoanelor fizice), se stabileşte la 0,08 %;
b) cota prevăzută la art.458 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice), se
stabileşte la 0,2 %;
c) cota prevăzută la art.458 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice,
utilizate pentru activităţi din domeniul agricol), se stabileşte la 0,4 %;
d) cota prevăzută la art.458 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru clădirile nerezidenţiale în care valoarea clădirii nu poate
fi fi calculată conform prevederilor art. 458 alin. (1) în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la 2 %;
e) cota prevăzută la art.460 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa pentru clădirile rezidenţiale în cazul persoanelor juridice),
se stabileşte la 0,1 %;
f) cota prevăzută la art.460 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor juridice),
se stabileşte la 1 %;
g) cota prevăzută la art.460 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxă pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau
deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol), se stabileşte la 0,4 %;
h) cota prevăzută la art.460 alin.(8) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa pentru clădirile a căror valoare impozabilă nu a fost
actualizată în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la 5%, ( care devine in final 7,5% (5%+ 2,5%) prin
aplicarea cotei aditionale, de 50% in baza art. 489 din legea 227/2015);
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL CAMPULUNG
Anexa nr. 2 /10.1

1.2015
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Anexa nr.2 la HCL 58/26 04 2016

2. IMPOZITUL / TAXA PE TEREN PE ANUL 2017
Impozitul pe terenul cu constructii şi terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în suprafaţă de până la 400
m2
Art. 465 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi
Zona în cadrul localităţii

- lei/ha II

A

7553

B

5269

C

3335

D

1763
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Impozitul pe terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, pentru suprafata ce depăseste 400 m2
Art. 465 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal Impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma
corespunzătoare prevăzută in următorul tabel si coef. de corectie „4” dat de rangul localitatii :
- lei/ha
Zona
Nr. crt.

A

B

C

D

Categoria de folosinţă
1

Teren arabil

28

21

19

15

2

Păşune

21

19

15

13

3

Fâneaţă

21

19

15

13

4

Vie

46

35

28

19

5

Livadă

53

46

35

28

6

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

28

21

19

15

7

Teren cu ape

15

13

8

X

8

Drumuri şi căi ferate

0

0

0

0

9

Teren neproductiv

0

0

0

0
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Anexa nr.3 la HCL 58/26 04 2016
IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN

Art. 465 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Nivelurile aplicabile în anul 2017
- lei/ha -

Zona
Nr.
crt.

Zona
Categoria de folosinţă

A

B

C

D

1

Teren cu construcţii

31

28

26

22

2

Arabil

50

48

45

42

3

Păşune

28

26

22

20

4

Fâneaţă

28

26

22

20

5

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.5.1

55

53

50

48

x

X

X

x

56

53

50

48

x

X

X

x

16

14

12

8

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 forestieră, cu excepţia celui
prevăzut la nr. crt.7.1

10

7.1
8

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

X

X

X

x

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

6

5

2

1

34

31

28

26

8.1 Teren cu amenajări piscicole
9

Drumuri şi căi ferate

x

X

X

X

10

Teren neproductiv

x

X

X

X

Impozitul final se calculeaza prin inmultirea valorilor din tabelul de mai sus cu coef. de corectie zona :
Zona A
2,4

Zona B
2,3

Zona C
2,2

NSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL CAMPULUNG
An
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Zona D
2,1

exa nr. 3 la HCL 125 /10.11.2015

Anexa nr.4 la HCL 58/26 04 2016
3. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT PE ANUL 2017
Art. 470 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Mijloace de transport cu tracţiune mecanică
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)
Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la
1600 cm3, inclusiv
Motociclete tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1600 cm3
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3
Autobuze, autocare, microbuze
Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone,
inclusiv
Tractoare înmatriculate
II. Vehicule înregistrate
Vehicule cu capacitate cilindrică:
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3
Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

8
9
18
72
144
290
24
30
18
lei/200 cm3
4
6
150 lei/an

Art. 470 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Remorci, semiremorci sau rulote
Impozit

Masa totală maximă autorizată

- lei -

a. Până la 1 tonă, inclusiv

9

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

34

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

52

d. Peste 5 tone

64
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Art. 470 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Mijloace de transport pe apă
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal

21

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

56

3. Bărci cu motor

210

4. Nave de sport şi agrement

1119

5. Scutere de apă

210

6. Remorchere şi împingătoare:

X

a) până la 500 CP, inclusiv

559

b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv

909

c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv

1398

d) peste 4000 CP

2237

7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta

182

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:

X

a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv

182

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 3000 de tone,
inclusiv

280

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone

490

13
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Art. 470 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone
Impozitul pe anul 2017
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă
(în lei/an)
admisă
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică
Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare
sau echivalentele recunoscute
I
Două axe
1
2
3
4
5
II

0

133

133

367

367

517

517

1169

517

1169

133

231

231

474

474

615

615

947

947

1472

947

1472

947

1472

615

623

623

973

3 axe
1
2
3
4
5
6
7

III

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
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

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

14

3
4
5
6

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

973

1545

1545

2291

1545

2291

1545

2291

Art. 470 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă
admisă
I

II

2+1 axe
Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de
1
14 tone
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de
2
16 tone
Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de
3
18 tone
Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de
4
20 tone
Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de
5
22 tone
Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de
6
23 tone
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de
7
25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de
8
28 tone
9
Masa de cel puţin 28 tone
2+2 axe
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de
1
25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de
2
26 tone
Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de
3
28 tone

Impozitul pe anul 2017
(în lei/an)
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică
Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare
sau echivalentele recunoscute

0

0

0

0

0

60

60

137

137

320

320

414

414

747

747

1310

747

1310

128

299

299

491

491

721

15

Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de
721
29 tone
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de
5
871
31 tone
Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de
6
1.429
33 tone
Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de
7
1.984
36 tone
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de
8
1.984
38 tone
9
Masa de cel puţin 38 tone
1.984
III
2+3 axe
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de
1
1.579
38 tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de
2
2.197
40 tone
3
Masa de cel puţin 40 tone
2197
IV
3+2 axe
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de
1
1.395
38 tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de
2
1.937
40 tone
Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de
3
2.679
44 tone
4
Masa de cel puţin 44 tone
2.679
V
3+3 axe
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de
1
794
38 tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de
2
960
40 tone
Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de
3
1.434
44 tone
4
Masa de cel puţin 44 tone
1.434
In cazul mijloacelor de transport hibride, conf. art. 470 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, impozitul se reduce cu 50%;
4
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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

Anexa nr.6 la HCL 58/26 04 2016

4.TAXA PENTRU SERVICIILE DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE SI TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE PE
ANUL 2017
Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate
Art. 477 alin. (5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate

2,5 %

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate:
Art. 478 alin. (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
- lei/m2 sau fracţiune de m2 a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o
activitate economică

32

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

23

5. CAPITOLUL VII – IMPOZITUL PE SPECTACOLE PE ANUL 2017
Manifestarea artistică sau activitatea distractivă:
Art. 481 alin. (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
a) în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o
piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert
filarmonic sau altă manifestare muzicală,
prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol
de circ sau orice competiţie sportivă internă sau
internaţională

2%

b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât
cele enumerate la lit. a). discoteci, videoteci, etc.

5%

17

Anexa nr.7 la HCL 58/26 04 2016
6. SANCŢIUNI ŞI CONTRAVENŢII
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
NIVELURILE din Legea 227/2015. ŞI APLICABILE ÎN ANUL 2017

1
Art. 493 alin 3) legea 227/2015
- Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 de lei la 279 de lei, iar cele de la alin 2 lit. b) cu amendă de la 279 de lei la 696 de lei.

2

Art. 493 alin 4) legea 227/2015
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 325 lei la 1.578 lei.

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
NIVELURILE PROPUSE PRIN legea 227/2015. ŞI APLICABILE ÎN ANUL 2017

Art. 493 alin 3) si 5) legea 227/2015
Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 280 de lei la 1.116 de lei, iar cele de la lit. b cu amendă de la 1.116 de lei la 2.784 de lei.
1

Art. 493 alin 4) si 5) legea 227/2015
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 1.300 de lei la 6.312 de lei.
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Anexa nr.8 la HCL 58/26 04 2016

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR PE ANUL 2017
Art. 474 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul urban

- lei -

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism
a) până la 150 m2, inclusiv

6

2

7

2

9

b) între 151 şi 250 m , inclusiv
c) între 251 şi 500 m , inclusiv
2

d) între 501 şi 750 m , inclusiv

12

2

e) între 751 şi 1000 m , inclusiv

14

2

2

14 + 0,01 lei/ m , pentru fiecare m2 care depăşeşte 1000 m2

f) peste 1000 m

Art. 474 alin. (3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism

30 % din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

Art. 474 alin. (4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
15 lei

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi
amenajarea teritoriului, de către primari
Art. 474 alin. (5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială
sau clădire anexă
Art. 474 alin. (6) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele
menţionate la art. 474 alin. (5)
Art.474 alin. (8) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
Taxa pentru prelungirea autorizaţiei de construire

0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.

1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor
aferente.
30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

19

Art. 474 alin. (9) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a
unei construcţii

0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri,
aferentă părţii desfiinţate.

Art. 474 alin. (10) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de
cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a
studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări ce
se datorează de către titularii drepturilor de prospecţiune şi explorare

8 lei pentru fiecare m2 afectat

Art. 474 alin. (12) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
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 lucrărilor de organizare de şantier

Art. 474 alin. (14) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii
de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în
spaţiile publice

8 lei pentru fiecare m2 de suprafaţă ocupată de construcţie

Art. 474 alin. (15) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
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

13 lei, pentru fiecare racord

Art. 474 alin. (13) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau
rulote ori campinguri
Art. 474 alin. (16) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

9 lei

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă
Art. 475 alin. (1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

20 lei

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare

20

Art. 475 alin. (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
80 lei

Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea
carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol
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!

1000 lei

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

1500 lei

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

2000 lei

Pentru suprafeţele peste 500 mp, destinate exclusiv deservirii
clienţilor

4100 lei

21

Anexa nr.9 la HCL 58/26 04 2016

Tarifele de eliberare şi viza anuală a acordurilor pentru desfăşurarea activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de
piaţă aplicabile de la 01.01.2017
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:
Taxele prevazute mai sus constituie venituri cu destinatie speciala si se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor ce se efectueaza
pentru asigurarea consumabilelor pentru acestea si se incaseaza de catre toate serviciile din cadrul Municipiului Campulung.
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Anexa nr.10 la HCL 58/26 04 2016
TAXE SPECIALE
PENTRU INREGISTRAREA VEHICULELOR PENTRU CARE NU EXISTA OBLIGATIA INMARTICULARII SI
AUTORIZARE TRANSPORT PERSOANE IN REGIM DE TAXI

TIP TAXA

2017

Taxa pentru inregistrarea vehiculelor pentru care nu exista obligatia

25lei

inmatricularii
Taxa emitere/vizare autorizatie transport persoane in regim de taxi

120lei

Taxa emitere/vizare autorizatie taxi

120lei

Taxa emitere/vizare autorizatie dispecerat taxi

150lei
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Anexa nr.11 la HCL 58/26 04 2016

LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare

ANEXA – LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU APLICABILE IN ANUL 2017
Nr.
crt.

Extras din norma juridică
- lei CAPITOLUL I

Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul
Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de
notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice
Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de
alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea
atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a
certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă
un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o
altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare

2

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de
animal:

X

- pentru animale sub 2 ani

2

- pentru animale peste 2 ani

2

Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor,
pe cap de animal, în bilete de proprietate:

X

- pentru animale sub 2 ani

2

- pentru animale peste 2 ani

5

4

Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor certificate
medicale folosite în justiţie

2

5

Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar

2

1

2

3

24

6

Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi
sexului

15

7

Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

2

8

Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de
stare civilă întocmite de autorităţile străine

2

9

Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare
civilă

2

10

Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute,
sustrase, distruse sau deteriorate

2

CAPITOLUL II
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea,
precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit

Acte de identitate:

X

a) 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

5

b) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale
persoanelor fără cetăţenie

6

2

Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare

3

3

Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

2

1

CAPITOLUL III
Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere

25

1

2

Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de
conducători de autovehicule:

X

a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile
şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E

6

b) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile
şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb şi TV

28

Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de
conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a
persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru
obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi
pentru persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de
autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E

84

CAPITOLUL IV
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare
de circulaţie pentru probe
Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi
remorcilor:

X

a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la
3.500 kg inclusiv

60

c) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată mai mare
de 3500 kg

145

2

Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor
neînmatriculate permanent sau temporar

9

3

Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi
remorcilor

414

1

CAPITOLUL IV
Taxă pentru furnizare date
Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea
unor date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi
din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi
certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului
Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de
înmatriculare

26

5

CAPITOLUL V
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului
funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

1

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor
dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile
agricole şi forestiere

27
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Anexa

nr.12 la HCL 58/26 04 2016

TAXE SPECIALE
PENTRU FUNCŢIONAREA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL
DE EVIDENŢA PERSOANELOR

TIP TAXA

2017

Taxa oficiere căsătorii în zilele lucrătoare in intervalul orar

20lei

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

50lei

28

Anexa nr.13 la HCL 58/26 04 2016

TAXE SI TARIFE SPECIALE
PENTRU FUNCŢIONAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT APLICABILE ÎN ANUL 2017

NR.CRT.

TIP TAXA

2017

1

Tarif săpat groapa simplă

60 lei

2

Tarif săpat groapa adâncă

120lei

3

Tarif demontat şi remontat placa
(materialul clientului)

30lei

4




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

8 lei
10 lei

5

Taxa anuală întreţinere cimitir

20 lei

6

Taxa capelă/24 ore

7

Taxa folosire WC public

8

Tarif refacere stradă cu
- asfalt
- pavaj
- macadam

24 lei *
1 leu
80lei/mp
30lei/m.p
20lei/m.p

9

Taxa depozitare materiale pe domeniul public

1 leu/mp/zi

10

Taxa concesionare loc de înhumare – 25 ani

250 lei

11

Taxa concesionare loc de înhumare – 7 ani

75 lei

12

Taxa obtinere avize

15 lei

* - 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.

29

Anexa nr. 14 la HCL 58/26 04 2016

TAXE SPECIALE APLICABILE IN 2017
PENTRU FUNCŢIONAREA SERVICIULUI PUBLIC DE POMPIERI CIVILI

Nrt crt

Denumirea contribuabilului

Taxa perceputa
- lei/ an 20

1.

Asociatii familiale,persoane fizice independente

2.

Societati comerciale care au pana la 10 angajati inclusiv

50

3.

Societati comerciale care au pana la 11-20 angajati inclusiv

100

4.

Societati comerciale care au pana la 21 -50 angajati inclusiv

250

5.

Societati comerciale care au peste 50 angajati inclusiv

400
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Anexa nr.15 la HCL 58/26 04 2016

Chiriile pentru spaţiile aflate în administrareaConsiliului Local ,
aplicabile de la 01.01.2017

Modul de folosire si destinatia
spatiului
1

Activităţi comerciale, spaţii
prezentare şi desfacere

U.M.
2

Zona A
3

NIVEL CHIRIE
Zona B
4

Zona C
5

2017

2017

2017

39

25

20

10
4

8
3

6
2

7

4

3

6

6

6

4

3

2

33

21

13

33

20

17

lei/mp/lună

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
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Notă:
Nivelul chiriei se va modifica prin aplicarea cotei de T.V.A. în vigoare începând cu luna în care Administraţia Publică Locală devine plătitor de

1)
T.V.A.;
2)
3)

Termenul de plată este data de 10 a lunii următoare; Pentru luna decembrie termenul de plata este 20 decembrie;
Pentru spatiile inchiriate in urma licitatiilor se va proceda la indexarea pretului cu indicele de inflatie.
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Anexa nr. 16 la HCL 58/26 04 2016

Chiriile pentru terenurile aflate în administrarea Consiliului Local ,
aplicabile de la 01.01.2017

SPECIFICATIE

U.M.

1

2

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

lei/mp/trim

lei/mp/lună

Zona A
3

NIVEL CHIRIE
Zona B
4

Zona C
5

2017

2017

2017

3

3

3

14

10

8

5

4

3

8

6

5

0,2

0,2

0,2

2

2

2

0,5

0,5

0,5

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 neproductive

lei/mp/zi

lei/mp/trim

lei/mp/an

Notă:
1) Nivelul chiriei se va modifica prin aplicarea cotei de T.V.A. în vigoare începând cu luna în care Administraţia
Publică Locală devine plătitor de T.V.A.;
2) 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
Pentru chiriile stabilite pe luna,termenul de plata este data de 10 a lunii urmatoare;
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
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de

conditiile

climaterice

Anexa nr. 17 la HCL 58/26 04 2016

NIVELURILE
Minime ale chiriilor ce urmeaza sa fie negociate in anul 2017 pentru imobile inchiriate, pe baza de contract,aflate in
administrarea unitatilor de invatamint 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
14 lei/mp/luna-Zona A
10 lei/mp/luna-Zona B
8 lei/mp/luna-Zona C
2.5 lei/mp/luna
3 lei/mp/luna
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Observatii
Activitatile de comert se pot
desfasura numai in afara
cladirilor scolare

Anexa nr. 18 la HCL 58/26 04 2016

TARIFELE
minime ce vor fi practicate in anul 2017 pentru activitati cultural – sportive si sociale desfasurate in unitatile de invatamint
, cantine, Sali de sport,aflate in administrarea unitatilor de invatamint din
Municipiul Campulung

Nrt.crt.
1.

Activitati
Nunti,botezuri si alte asemenea

Tarif mimim
5 lei/mp/zi

2.

Jocuri si activitati sportive practicate in
organizarea persoanelor juridice
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
personae fizice in grupuri de maxim 4
persoane
Jocuri si activitati sportive practicate de
personae fizice in grupuri mai mari de 4
persoane

50 lei/ora

3.

4.

5.

25 lei/ora

30 lei/ora

60 lei/ora
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Observatii
Manifestarile se vor organiza
numai in cantine si cu
aprobarea Primarului

Anexa

nr. 19 la HCL 58/26 04 2016

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

NR.CRT.

TIP TAXA

2017

1.

Taxa cautare acte in arhiva

10 lei/document;

2.

Taxa eliberare copii din arhiva

3.

Taxa eliberare acte in regim urgenta (24ore)

15 lei/act

4.

Taxa multiplicare document

2 lei/pag

5lei/document;
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Anexa nr.20 la HCL 58/26 04 2016

ALTE TAXE LOCALE - 2017

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
Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice
(2 cabane Mausoleu)

5 lei /pers
3lei/pers
825lei/luna/cabana

Taxa de utilizare a Salii de festivitati a Primariei

100lei/ora

Taxa ocupare domeniul public

4lei/mp/zi

Art.486 alin.(4) din L227/2015 privind Codul Fiscal
Taxa zilnică pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor
destinate în scopul obţinerii de venit
Taxa pentru eliberarea certificatelor fiscale persoanelor fizice şi
juridice în regim de urgenţă (24 ore de la data depunerii cererii)
Art.486 alin.(4) din L227/2015 privind Codul Fiscal

3lei/zi

Taxa pentru divortul pe cale administrativa

600lei

10lei

Art.486 alin.(5) din L227/2015 privind Codul Fiscal
Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale
sau de pe alte asemenea planuri., detinute de consiliile locale
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32 lei

Anexa nr. 21 la HCL 58/26 04 2016

ALTE TAXE INSTITUITE DE CASA DE CULTURA ,,TUDOR MUSATESCU”
SI MUZEUL CAMPULUNG

2017
TIP TAXA
Taxa cercuri

200 lei/pers

Taxa spectacol

2,5 lei/pers

Taxa filmare pentru amatori

10 lei/pers

Taxa fotografiere amatori

5 lei/pers

Taxa filmare profesionisti

500 lei/pers

Taxa fotografiere profesionisti

100 lei/pers

Taxa tur ghidat in limba romana (la cerere)

15 lei

Taxa tur ghidat in limba straina (la cerere)

20 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
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Anexa nr.22

la HCL 58/26 04 2016

Taxa pentru emiterea autorizatiei de functionare a unitatilor comerciale pe raza Municipiului
Campulung instituite in baza Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor
şi serviciilor de piaţă

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

-lei80 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.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Lucian-Mihai IONESCU

