
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA CRUCEA 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Crucea nr.33 din 21.11.2018 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2019

Consiliul local al comunei Crucea, judeţul Suceava;
Având în vedere;

- adresa nr. 22801/10/9/1.02.2019 a Instituţiei Prefectului-judeţul Suceava;
- expunerea de motive prezentată de primarul comunei Dorin Rusu , înregistrată la numărul 

565 din 12.02.2019 ;
-raportul compartimentului financiar-contabil al primăriei înregistrat la nr. 701 din 

21.02.2019;
- raportul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico socială, buget, 

finanţe, administrarea domeniului public, şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, 
amenajarea teritoriului şi urbanism înregistrat la nr. 778 din 28.02.2019;

în conformitate cu prevederile titlului IX, art.491 din Legea nr.227/2015 privind Codul 
fiscal,cu modificările şi completările ulterioare, art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale , cu modificările şi completările ulterioare;

în baza art.36 alin. (2) lit. b, alin.(4) lit. c, art.45 alin.(2) lit.c şi art.l 15 alin.(l) lit.b din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se completează Hotărârea Consiliului Local al comunei Crucea nr.33 din 21.11.2018 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2019 
conform anexelor I, IA, IB, IC, ID şi IE care cuprind tabloul cotelor, valorilor impozabile, nivelurile 
impozitelor şi taxelor locale şi a taxelor speciale care se stabilesc la nivelul anului 2018 şi care se 
indexează cu rata inflaţie de 1,3% comunicată pentru anul 2017 pe site-urile oficiale ale Ministerului 
Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Art.2 Anexele I, IA, IB, IC, I D şi IE fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.(l). Prezenta hotărâre se comunică Prefectului judeţului Suceava în vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului 
comunei Crucea. fOM A/\,

Preşedinte de şedinţă, 
Bîrgăuanu ̂ Constantin

Crucea, 28.02.2019 
Nr. 10

Contrasemnează: 
Secretarul comunei,



Anexa I la HCL nr.

Tabloul cotelor, valorilor impozabile, nivelurilor impozitelor şi taxelor locale şi a taxele
speciale pentru anul 2019

Art.l.(l).Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile anexă aflate în proprietatea persoanelor fizice , 
impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii 
conform anexei nr.IA.

(2) .Valoarea impozabilă a clădirii exprimată în lei se determină prin înmulţirea suprafeţei construite 
desfăşurate a acesteia , exprimată în metri pătraţi , cu valoarea impozabilă corespunzătoare , exprimată în 
lei/mp ,prevăzută în anexa I A, la prezenta hotărâre.

(3) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei , se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi 
zona în care se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia , exprimată în metri 
pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare , exprimată în lei/mp din tabelul următor:

Zona în cadrul 

Localităţii

Rangul localităţii

IV V

A 1,10 1,05

B 1,05 1,00

C 1,00 0,95

D 0,95 0,90

(4).în cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mault de 3 niveluri şi 8 apartamente 
,coeficientul de corecţie prevăzut la alin.(3 ) se reduce cu 0,10%.

(5) .Valoarea impozabilă a clădirii , determinată în urma aplicării prevederile alin.(l) -<7) se reduce în
funcţie de anul terminării acesteia , după cum urmează: '

a) cu 50% pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani de la data de 1 ianuarie a anului fiscal de 
referinţă;

b) cu 30% pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv la data de 1 
ianuarie a anului fiscal de referinţă ;

c) cu 10% pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv la data de 1 
ianuarie a anului fiscal de referinţă ;

(6) în cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, consolidare ,modernizare, modificare 
sau extindere , din punct de vedere fiscal , anul terminiării se actualizează ,astfel ca acestea se consideră ca 
fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări.Anul terminării se actualizează în condiţiile în care , la 
terminarea lucrărilor de renovare majoră , valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea acesteia 
la data începe AZZrii executării lucrărilor.



Art.2.(l)Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice , impozitul pe clădiri se 
calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii care poate fi:

a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anului de 
referinţă;

b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor no i, 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.

(2) 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.

(3) în cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin.(l) impozitul se calculează 
prin aplicarea cotei de 2% asupraa valorii impozabile determinate conform art.l.

Art.3(l).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. 1 cu 
impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial conform art.2.

(2) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se înregistrează nici o 
activitate economică impozitul se calculează conform art.l.

(3) Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate 
distinct , se aplică următoarele reguli:

a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nici o 
activitate economică , impozitul se calculează conform art. 1;

b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se activitatea economică , iar 
cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică , 
impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor art.2.

Art.4.(l).Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice , 
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.

(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul pe 
clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3% inclusiv , 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.(l) cu 
impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform alin.(2) sau (3).

(5) Pentru stabilirea impozitului pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor 
juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care datorează impozitul şi poate fi:

ajultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;

b)valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare ,întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu 
standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

cjvaloarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi construite în cursul anului fiscal anterior;

djvaloarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate în cazul clădirilor 
dobândite în cursul anului fişai anterior;



e)în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar , valoarea rezultată dintr-un 
raport de evaluare , întocmit de un evaluaator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a 
bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

(6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii 
întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare 
la data evaluării.

(7) Prevederile alin.(6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost pronunţată o 
hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului.

(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 de clădiri este de 5%.

Art.5.(l)Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ -  
teritoriale , amplasate pe raza teritorial administrativă a comunei Crucea ,care sunt concesionate , închiriate 
,date în administrare sau date în folosinţă , după caz persoanelor juridice , acestea datorează taxa pe clădiri , 
care se calculează în mod similar cu impozitul pe clădiri.

(2) Pentru stabilirea taxei pe clădiri , valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor 
juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează taxa şi va fi valoarea
înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunică concesionarului , locatarului , titularului dreptului

. w * de administrare sau folosinţă, după caz.

(3) în cazul în care în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea 
impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită conform alinţi) 
sau (2) după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.

(4) taxa pe clădiri se datorează pe perioada valabilităţii contactului prin care se constituie dreptul de 
concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.în cazul contractelor care prevăd perioade mai mici de 1 an , 
taxa se datorează proporţional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul de concesionare, 
închiriere,administrare ori folosinţă.

(5) Persoana care datorează taxa pe clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a
cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea ,până la data de 25 a lunii următoare celei în care intră în 
vigoare contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă , la care 
anexează o copie a acestui contract. ■

(6) în cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe clădiri datorate, persoana care datorează taxa pe 
clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competenţă se află 
clădirea ,până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situaţia respectivă.

Art.6( 1).Impozitul /taxa pe clădiri se plăteşte anual , în două rate egale , până la 31 martie şi 30 
septembrie inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri , datorat pentru întregul an de către contribuabili 
,persoane fizice până la data de 31 martie a anului în curs , se acordă o bonificaţie de 10% , iar pentru 
persoane juridice 0,3%.

(3) Impozitul anual pe clădiri de până la 50 lei inclusiv , datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, se 
plăteşte integral până la data de 31 martie inclusiv.

(4) în cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi 
administrativ teritoriale, prevederile alin. (2) şi (3) se referă la impozitul pe clădiri cumulat.

(5) Taxa pe clădiri se plăteşte lunar , până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de 
valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune ,închiriere , administrare sau folosinţă.



Art.7(l) Orice persoană care are în proprietate teren situat pe raza teritorial -  administrativă a 
comunei Crucea datorează pentru acesta un impozit anual care se stabileşte luând în calcul suprafaţa 
terenului,rangul localităţii, zona în care este amplasat terenul şi / sau categoria de folosinţă.

(2) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ teritoriale , 
concesionate , închiriate , date în administrare ori în folosinţă ,se stabileşte taxa pe teren , care reprezintă 
sarcina fiscală a concesionarilor , locatarilor,titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă după caz , şi 
se calculează similar impozitului pe teren.

(3) Taxa pe teren se plăteşte proporţional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesionare, 
închiriere sau folosinţă.

(4) Pe perioada în care pentru un teren se plăteşte taxa teren , nu se datorează impozitul pe teren.

(5) în cazul terenului care este deţinut în comun de două sau mai multe persoane , fiecare proprietar datorează 
impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea sa. în cazul în care nu se pot stabili părţile individuale 
ale proprietarilor în comun,fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul respectiv.

Art.8.(l)Impozitul/Taxa pe 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" 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 în următorul tabel:

Zona în cadrul localităţii Rangul localităţii 

(lei /ha)

IV V

A 711 569

B 569 427

C 427 284

D 278 142

(3).Impozitul şi taxa pe terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de 
folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului exprimată în 
hectare cu suma corespunzătoare prevăzută în anexa nr.IB, la prezenta hotărâre, iar acest rezultat se înmulţeşte 
cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art.465alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind codul 
fiscal.

(4)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 , impozitului/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin.(8 )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 di desfăşurarea 
obiectului de activitate prevăzut la litera a).

(5).Impozitul şi taxa pe terenul amplasat în extravilan se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, 
exprimată în hectare , cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel , înmulţită cu coeficientul de 
corecţie corespunzător prevăzut la art. 1 alin.3).



Nr.crt. Categoria de folosinţă Impozit
(lei)

1 Teren cu construcţii 31

2 Teren arabil 50

3 Păşune
22

4 Fâneaţă 22

5 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.crt.6.1 56

5.1 Livadă până la intrarea pe rod 0

6 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia 
celui prevăzut la nr.crt.7.1

16

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

0

7 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 6

8 Teren cu amenajări piscicole 26
K>

Art.9.(l).Impozitul şi taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 
30 septembrie inclusiv.

(2) .Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren ,datorat pentru întregul an de către 
contribuabili,persoane fizice , până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 
10 % iar pentru persoane juridice de 0,3%.

(3) .Impozitul anual pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, de până la 50 lei 
inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

(4) în cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza 
comunei, suma de 50 lei se referă la impozitul pe teren cumulat.

(5) Taxa pe teren se plăteşte lunar , până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de 
valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune,închiriere ,administrare ori folosinţă.

Art.lO.(l)Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de 
transport şi de capacitatea cilindrică a acestora prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm.3 sau fracţiune din 
aceasta cu suma corespunzătoare conform anexei nr. I C la prezenta hotărâre.

(2)în cazul mijloacelor de transport hibride , impozitul se reduce cu minimum 50% .

' (3)în cazul unui ataş ,impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru
motocicletele respective.

(4)în cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 
tone , impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în aneax nr.IC.

Art.l l.(l).Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale,până la datele de 31 
martie şi 30 septembrie inclusiv.

(2) .Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de 
contribuabili, persoane fizice, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o bonificaţie de 
10 % iar pentru persoane juridice 0,3%.

(3) .Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat bugetului local de către contribuabili, persoane 
fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. în cazul în care



contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat 
bugetului local al comunei, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.

Art.l2.(l).Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor 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 escavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecţiune 
şi explorare şi se calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la 
suprafaţa solului de foraje şi escavări cu suma de 10 lei pentru fiecare metru pătrat afectat.

(2) .Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesară lucrărilor de organizare de şantier este de 3 % din 
valoarea autorizată a lucrărilor.

(3) .Taxa pentru eliberarea autorizaţiei pentru amenajarea de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori 
campinguri este de 2 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie .

(4) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri,containere , tonete , cabine , spaţii de expunere , 
corpuri şi panouri de afişaj , firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice este de 8 lei pentru fiecare 
metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie.

(5) .Taxa pentru eliberarea unor autorizaţii privind lucrările de racorduri si branşamente la reţelele 
publice de apă, canalizare,gaze termice,energie electrică, telefonie si televiziune prin cablu este de 11 
lei/racord.

(6) .Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală si adresă este de 8 lei.

Art.13. (l).Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare este de 171ei.

(2).Taxa pentru eliberarea atestatului de producător ,respectiv pentru eliberarea carnetului de
comercializare din sectorul agricol certificatelor de producător este de 20 lei.

Art.l4.(l)Persoanele a a căror activitate se încadrează în grupele 561-Restaurante, 563 -Baruri şi 
alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 -Alte activităţi recreative şi distractive potrivit Clasificării 
activităţilor din economia naţională -CAEN vor achita o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei 
privind desfăşurarea acestor activităţi, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective în sumă de:

a) 150 le i, pentru o suprafaţă de până la 500 mp , inclusiv;

b) 300 le i, pentru o suprafaţă mai mare de 500 mp.
(2)Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică , în cazul în care persoana 

îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege , se emite de primarul comunei.

Art.15.Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate este de 3% din valoarea serviciilor de reclama şi 
publicitate şi se varsă la bugetul local ,lunar , până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în 
vigoare contractul de prestări servicii de reclamă şi publicitate.

Art.l6.(l)Orice persoană care utilizează un panou un afişaj sau o structură de afişaj pentru reclamă 
şi publicitate ,cu excepţia celei care intră sub incidenţa art.15 datorează plata unei taxe anuale .Valoarea taxei 
pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual prin înmulţirea numărului de metri sau a 
fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publice cu suma stabilită astfel:

a) . în cazul unui afişaj situat în locul unde persoana derulează o activitate economică suma este de 28 
lei/mp sau fracţiune de metru pătrat a suprafeţei afişajului.

b) . în cazul oricărui altui panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă si publicitate,suma este 
de 20 lei.

(2)Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate ,se plăteşte anual , în două rate egale, până 
la data de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

Art. 17.(1) Impozitul pe spectacole în cazul unei piese de teatru, balet, operă, operetă, concert 
filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice



competiţie internă sau internaţională , cota de impozit este de 2% la suma încasată din vânzarea biletelor de 
intrare.

(2)Impozitul pe spectacole pentru alte manifestări artistice decât cele enumerate la alineatul 1 este de 
5 % din suma încasată din vânzarea biletelor de intrare.

Art.l8.(l)Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă este în cuantum de 750 
le i.

Art.19. Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, 
deţinute de consiliile locale se stabileşte o taxă de 32 lei.

Art.20.(l)Impozitul pe spectacole în cazul videotecilor este de:

a)Cămin Crucea 2 lei/mp/zi

c)Cămin Chirii 2 lei/mp/zi

(2).Impozitul pe spectacole în cazul discotecilor este de :

a) Cămin Crucea 3 lei/mp/zi

b) Cămin Chirii 2 lei /mp/zi

Art.21 .Alte taxe locale ;

(l).Taxe pentru utilizarea temporară

a spaţiilor publice în

vederea vânzării produselor alimentare şi nealimentare

a) pentru folosirea meselor lei/mp/zi 5 lei

b) pentru ocuparea unui loc în spaţiul special

amenajat lei/mp/zi 6 lei

2)Taxa pentru eliberarea acordului pentru exercitarea 150 lei

activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor

de piaţă în zone publice 

3).Taxă de parcare în locurile amenajate

a) lei/ zi/ autovehicul 3 lei

b) abonament lei/lună/autovehicul 30 lei

(4).Taxa pentru serviciul de salubritate pentru persoane fizice

a) pentru 1 persoană fizică lei/an 30 lei

b) pentru 2 persoane lei/an 60 lei

c) pentru 3 persoane şi mai mult de 3 persoane lei/an 70 lei

d) persoane juridice pentru fiecare punct de lucru lei/an 180 lei

(5).Taxă pentru închirierea căminelor culturale

în scopul organizării de nunţi, petreceri şi

adunări religioase

a).Căminul Cultural Crucea

- cu folosirea aparaturii de practică culturală

şi a mobilierului lei/zi 500 lei


