ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora
aplicabile incepand cu anul 2016 în municipiul Oneşti
Consiliul Local al Municipiului Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară în 22 decembrie 2015;
Având în vedere Expunerea de motive nr. 52799/17.12.2015 prezentată de Viceprimarul
Municipiului Oneşti – Alexandru Cristea, Raportul de specialitate nr 52803/17.12.2015 al
Direcţiei Economico-Financiare şi Avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale,
buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi
comerţ;
În baza prevederilor art. 5, alin.1 lit.a), art.20 alin.1, lit.b), art.27 şi art.30 din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, Legea nr.
117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,
În temeiul art.36, alin.(2) lit.b), alin.(4), lit.c) şi art.45, alin.2, lit.c) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă nivelul impozitelor şi taxelor locale în municipiul Oneşti pentru anul
2016, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 – Se stabilesc taxele privind folosirea de către persoanele fizice şi juridice a
locurilor publice de desfacere pentru serviciile din bazar, pieţe, târguri şi oboare, conform
Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 – Se stabilesc tarifele pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de
locuit şi taxele pentru Baza Sportivă, Ştrandul Municipal, Cinema “Capitol”, cimitire şi pentru
organizarea unor evenimente, conform Anexelor nr. 3 şi 4 care fac parte integranta din prezenta
hotărâre.
Art.4 – Se stabilesc taxele percepute pentru activitatea de transport în regim de taxi,
respectiv pentru activitatea de transport marfă sub 3,5 tone în regim contractual şi transport
public de persoane, conform Anexei nr.5 ce face parte din prezenta hotărâre.
Art.5 – Se stabileşte taxa de salubrizare în municipiul Oneşti pentru persoanele fizice,
conform Anexelor nr. 6, 6a, 6b, 6c care fac parte din prezenta hotărâre.
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Art.6 – Se stabileşte taxa de salubritate-mediu în municipiul Oneşti pentru persoane
juridice conform Anexelor nr.7, 7a, 7b, 7c care fac parte din prezenta hotărâre.
Art.8 – Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016.
Art.9 – Celelalte hotărâri privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi a unor taxe
speciale se abrogă.
Art.10 – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău;
- Primarul Municipiului Oneşti.
- Compartimentelor de specialitate.

Preşedinte de şedinţă,
Brînzaniuc Adrian
Contrasemnează,
Secretarul Municipiului,
Cons. jur. Daniel Spânu

Nr.146
din 22 decembrie 2015
SD/JRS
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONESTI
CONSILIUL LOCAL

A N E X A nr. 1
la Hotararea nr. 146
din 22 decembrie 2015

PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE
ÎN MUNICIPIUL ONEŞTI PENTRU ANUL 2016

IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI

Pct.1

(art. 455-462 din Legea 227/2015)

1.1.
1.1.1

Consideratii generale

Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual
impozit pentru aceasta, către bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în care este
amplasată clădirea. În înţelesul prezentului punct, clădire este orice construcţie situată
deasupra solului şi/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinţa sa,
şi care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale,
obiecte, produse, materiale, instalaţii, echipamente şi altele asemenea, iar elementele
structurale de bază ale acesteia sunt pereţii şi acoperişul, indiferent de materialele din
care sunt construite.

1.1.2

Incepand cu anul 2016, impozitul/taxa pe clădiri se calculeaza diferit in functie de
scopul in care este utilizata acea clădire, fiind definite trei categorii, astfel:
- clădire rezidenţială - construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite
pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de
locuit ale unei persoane sau familii;
- clădire nerezidenţială - orice clădire care nu este rezidenţială;
- clădire cu destinaţie mixtă - clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât şi
nerezidenţial;

1.1.3

Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor
administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă,
după caz, persoanelor juridice, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe
clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului
de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.

1.2.

IMPOZITUL SI TAXA PE CLĂDIRI IN CAZUL CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE

1.2.1

Impozitul/taxa pe clădiri în cazul clădirilor rezidentiale aflate in proprietatea
persoanelor fizice se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii
impozabile a clădirii. (art. 457 din legea 227/2015)
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VALORILE IMPOZABILE în cazul clădirilor rezidenţiale
deţinute de persoane fizice
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/m², din tabelul următor:
VALOAREA IMPOZABILĂ - (lei/m²)
Clădire cu instalaţie
Clădire fără instalaţie
Tipul clădirii
electrică, de apă, de
electrică, de apă, de
canalizare şi de încălzire
canalizare şi de
[condiţii cumulative]
încălzire
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte
1000
600
materiale rezultate în urma unui tratament termic
şi/sau chimic
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră
naturală, din cărămidă nearsă, din
300
200
vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic şi/sau chimic
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau
cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice
200
175
alte materiale rezultate în urma unui tratament
termic şi/sau chimic
D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn,
din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din
125
75
vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic şi/sau chimic
E. În cazul contribuabilului care deţine la
aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la
75% din suma care s-ar 75% din suma care sdemisol şi/sau la mansardă, utilizate ca
aplica clădirii
ar aplica clădirii
locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit. A-D
F. În cazul contribuabilului care deţine la
aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la
50% din suma care s-ar 50% din suma care sdemisol şi/sau la mansardă, utilizate in alte
aplica clădirii
ar aplica clădirii
scopuri decat cel de locuinţă, în oricare
dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D
1.2.2

Asupra valorilor stabilite prin tabelul de mai sus intervine aplicarea anumitor
coeficienţi şi procente în vederea stabilirii valorii impozabile a clădirilor

Coeficienţii de corecţie în cazul impozitului pe clădiri în funcţie de zona în care este situată
clădirea sunt următorii:
Zona A
2,4

Zona B
2,3

Zona C
2,2

Zona D
2,1

* rangul localitaţii Oneşti, respectiv municipiu de gradul II.
1.2.3

1. In cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea
valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul de mai sus valoarea impozabilă cea
mai mare corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare.
2. Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea
suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale
celor situate la subsol sau la mansardă, exceptând suprafeţele podurilor neutilizate ca
locuinţă, ale scărilor şi teraselor neacoperite.
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3. Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul
exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea
suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,2.
1.2.4

In cazul unui apartament amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8
apartamente, coeficientii din tabelul de mai sus se reduc cu 0,10.

1.2.5

Valoarea impozabilă a clădirii 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 la data de 1
ianuarie a anului fiscal de referinţă
b) cu 30%, pentu clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 si 100 de ani, inclusiv,
la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.
c) cu 10%, pentu clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 si 50 de ani, inclusiv,
la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.

1.2.6

În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de
vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în
care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor.
Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de
intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea cerinţei fundamentale de
rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, consolidare, modernizare,
modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte lucrări de intervenţie pentru
menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale
aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, creşterea performanţei
energetice şi a calităţii arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii.
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
începerii executării lucrărilor.

1.2.7

VALORILE IMPOZABILE în cazul clădirilor rezidenţiale
deţinute de persoane juridice
Impozitul/taxa pe clădiri în cazul clădirilor rezidentiale deţinute de persoane juridice se
calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.

1. Valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este
valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa
şi poate fi:
a) ultima 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;
c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul
anului fiscal anterior;
d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate,
în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal 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 evaluator autorizat în
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în
contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului
dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz
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2. Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 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. Prevederea nu se aplică în cazul
clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de
declanşare a procedurii falimentului.
3. 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 5%.
4. În cazul 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 de 0,1% va fi datorată de proprietarul clădirii
1.3.

IMPOZITUL SI TAXA PE CLĂDIRI IN CAZUL CLĂDIRILOR NEREZIDENŢIALE

1.3.1

VALORILE IMPOZABILE în cazul clădirilor nerezidenţiale
deţinute de persoane fizice

1. Impozitul/taxa pe clădiri în cazul clădirilor nerezidentiale deţinute de persoane
fizice se calculează prin aplicarea unei cote de 1,2% asupra valorii impozabile a clădirii.
Valoarea impozabilă în cazul clădirilor nerezidenţiale aflate în proprietatea
persoanelor fizice este următoarea:
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.
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. (1),
impozitul se calculează prin aplicarea unei cotei de 2% asupra valorii impozabile
determinate conform art. 457, din Legea nr.227/2015.

1.3.2

VALORILE IMPOZABILE în cazul clădirilor nerezidenţiale
deţinute de persoane juridice
1. Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele
juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 1,3%, asupra
valorii impozabile a clădirii.
2. 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.
3. Valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este
valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa
şi poate fi:
a) ultima 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;

4

c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul
anului fiscal anterior;
d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de
proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal 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 evaluator autorizat în
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în
contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului
dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz
4. Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 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. Prevederea nu se aplică în cazul
clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de
declanşare a procedurii falimentului.
5. 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 5%.
6. În cazul 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 alin.(1) sau (2) va fi datorată de proprietarul clădirii.
Notă: În conformitate cu Ordinul 1802/2014 cladirile din patrimoniul unei persoane
juridice se reevalueaza simultan (toata grupa) pentru a se evita reevaluarea selectiva si
raportarea in situatiile financiare anuale a unor valori care sunt o combinatie de costuri
si valori calculate la date diferite. Astfel, dacă un activ imobilizat este reevaluat, toate
celelalte active din categoria din care face parte trebuie reevaluate.

1.4

IMPOZITUL SI TAXA PE CLĂDIRI IN CAZUL CLĂDIRILOR MIXTE

1.4.1

Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă
aflate în proprietatea persoanelor fizice

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 cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial
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 regulilor stabilite
pentru clădirile rezidenţiale.
3. Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu
pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli:
- în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se
desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform regulilor stabilite
pentru clădirile rezidenţiale.
- 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 regulilor stabilite pentru clădirile nerezidenţiale
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Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă
aflate în proprietatea persoanelor juridice

1.4.2

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 regulilor stabilite pentru calculul impozitului aferent clădirilor
rezidenţiale detinute de persoanele juridice, cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită
în scop nerezidenţial, conform regulilor stabilite pentru calculul impozitului aferent
clădirilor nerezidenţiale detinute de persoanele juridice.
1.5
1.5.1

PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRE

Impozitul se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30
septembrie inclusiv.
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către
1.5.2 contribuabili persoane fizice si juridice, până la data de 31 martie a anului respectiv, se
acordă o bonificaţie de 10%.
1.5.3
Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane
fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de
plată.
1.5.4
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 ori folosinţă.
1.6

Pct.2

SCUTIRI

Cladirile pentru care nu se datorează impozit/taxa pe cladiri, sunt nominalizate la art.456
din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN
(art. 463-467 din Legea 227/2015)

2.1.

1. Orice persoană care are în proprietate un teren situat în România datorează pentru
acesta un impozit anual, exceptând cazul în care codul fiscal si hotararea de stabilire a
impozitelor locale nu prevede altfel.
2. Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor
administrativteritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după
caz, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor,
titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, în condiţii similare impozitului pe
teren.
3. Taxa pe teren se plăteşte proporţional cu perioada pentru care este constituit
dreptul de concesionare, închiriere, administrare ori folosinţă. Pe perioada în care pentru
un teren se plăteşte taxa pe teren, nu se datorează impozitul pe teren.
4. 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 pentru terenul respectiv
5. 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.
6. In cazul condominiilor, stabilirea suprafetei de teren ocupate de cladiri
(apartamente), aferent fiecărui apartament, se calculeaza pe baza datelor din Acordul de
asociere/statutul deţinut de fiecare Asociatie de proprietari, raportat la suprafata terenului
si suprafata utila a apartamentelor.
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2.1.1

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN

2.1.2

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

Impozitul pe teren se stabileşte luând în calcul numărul de metri pătraţi de teren,
rangul localităţii în care este amplasat terenul şi zona şi/sau categoria de folosinţă a
terenului, conform încadrării făcute de Consiliul local.
In cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria
de folosinţă terenuri cu construcţii, precum şi terenul înregistrat în registrul agricol la altă
categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în suprafaţă de până la 400 m2,
inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului,
exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:
Zona în cadrul localitati
Nivelul impozitului- lei/ha
_________________________________________________________________
A
7930
B
5532
C
3502
D
1763
2.2.2

Impozitul pe terenul înregistrat în registrul agricol
la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii
pentru suprafaţa ce depăşeste 400 m2

In cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă
categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, pentru suprafaţa care depăşeşte
400 m2, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului,
exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută in următorul tabel:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────
ZONA /
- lei/ha CATEGORIA DE FOLOSINTA
A
B
C
D

───────────────────────────────────────────────────────────────────────
Teren arabil
28
21
19
15
Păşune
21
19
15
13
Fâneaţă
21
19
15
13
Vie
46
35
28
19
Livadă
53
46
35
28
Pădure / teren cu vegetatie forestiera
28
21
19
15
Teren cu apă
15
13
8
0
Drumuri şi căi ferate
0
0
0
0
Teren neproductiv
0
0
0
0
───────────────────────────────────────────────────────────────────────

Suma stabilita se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie 4.00 - corespunzător rangului
localitaţii Oneşti, respectiv municipiu de gradul II.

2.2.3

In 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 legate de impozitul
pe terenul amplasat in extravilan 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)
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2.2.4

2.2.5

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN

In cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin
înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută
în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevazut la art.457
alin.6:

Nr.
crt.
1

Categoria de folosinţă
Teren cu construcţii

28

2

Teren arabil

48

3

Păşune

26

4

Fâneaţă

26

5

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

53

5.1

Vie până la intrarea pe rod

0

6

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

53

6.1

Livadă până la intrarea pe rod

0

7

14

8

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui
prevăzut la nr. crt. 7.1
Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de
protecţie
Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

8.1

Teren cu amenajări piscicole

31

9

Drumuri şi căi ferate

0

10

Teren neproductiv

0

7.1

Impozit (lei)

0
5

Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului
dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se
pot face numai pe bază de documente, anexate la declaraţia făcută sub semnătura proprie a
capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei.
Procedura de înregistrare şi categoriile de documente se vor stabili prin norme
metodologice.

2.2.6

1. Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în
proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
2. În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligaţia să
depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de
competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, şi datorează
impozit pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
3. În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul unui
an fiscal, impozitul este datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra
terenului la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.
4. Dacă încadrarea terenului în funcţie de rangul localităţii şi zonă se modifică în cursul
unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea
impozitului pe teren, impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1
ianuarie a anului următor.
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5. În cazul modificării categoriei de folosinţă a terenului, proprietarul acestuia are
obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază
teritorială de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data modificării
folosinţei, şi datorează impozitul pe teren conform noii situaţii începând cu data de 1
ianuarie a anului următor.
6. In cazul terenurilor, la care se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de
proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată,cu modificarile ulterioare,
pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele care corespund situaţiei
reale, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru. Datele rezultate din lucrările tehnice de
cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea funciară,
iar impozitul se calculeaza conform noii situatii începând cu data de 1 a anului următor
celui în care se înregistrează la compartimentul de specialitate lucrarea respectivă, ca
anexă la declaraţia fiscală.
2.2.7

1. Taxa pe teren se datorează pe perioada valabilităţii contractului prin care se constituie
dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. În cazul contractelor care
prevăd perioade mai mici de un an, taxa se datorează proporţional cu intervalul de timp
pentru care s-a transmis dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.
2. Persoana care datorează taxa pe teren are obligaţia să depună o declaraţie la organul
fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, 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.
3. În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe teren datorate, persoana care
datorează taxa pe teren are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a
cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, până la data de 25 a lunii următoare
celei în care s-a înregistrat situaţia respectivă.
4. Declararea terenurilor în scop fiscal nu este condiţionată de înregistrarea acestor
terenuri la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.

2.3.

Plata impozitului pe teren

Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie
şi 30 septembrie inclusiv.
2.3.2
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%.
2.3.1

2.3.3

Impozitul anual pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane
fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de
plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe
raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe
teren cumulat.

2.3.4

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.
SCUTIRI

2.4.

Terenurile pentru care nu se datorează impozit/taxa pe teren, sunt nominalizate la
art.464 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.
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Pct.3
3.1.
3.1.1

3.1.2

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

(art. 468-472 din Legea 227/2015)

Reguli generale

1.Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie
înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de
transport, cu excepţia cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel.
2. În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar,
pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar.
3. În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%,
conform hotărârii consiliului local.
4. În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul
pentru motocicletele respective.
Calculul impozitului

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 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
Nr.
crt.

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

Lei/200 cm3sau
fracţiune

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)
1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme
cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3,
inclusiv
2 Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea
cilindrică de peste 1.600 cm3

8

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601
cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv

18

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001
cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv

72

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601
cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv

144

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste
3.001 cm3
7 Autobuze, autocare, microbuze

290

9

24

8 Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală
maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv

30

9 Tractoare înmatriculate

18

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

10

lei/200 cm3
4
6
100 lei/an

3.1.3

1. 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 în tabelul următor:

Impozitul (în lei/an)
Numărul de axe şi greutatea brută
încărcată maximă admisă

I

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

două axe
1
2
3
4
5

Masa de cel puţin 12 tone,
mică de 13 tone
Masa de cel puţin 13 tone,
mică de 14 tone
Masa de cel puţin 14 tone,
mică de 15 tone
Masa de cel puţin 15 tone,
mică de 18 tone
Masa de cel puţin 18 tone

dar mai

0

133

dar mai

133

367

dar mai

367

517

dar mai

517

1.169

517

1.169

dar mai

133

231

dar mai

231

474

dar mai

474

615

dar mai

615

947

dar mai

947

1.472

dar mai

947

1.472

947

1.472

dar mai

615

623

dar mai

623

973

dar mai

973

1.545

dar mai

1.545

2.291

dar mai

1.545

2.291

1.545

2.291

II 3 axe
1
2
3
4
5
6
7

Masa de cel puţin 15 tone,
mică de 17 tone
Masa de cel puţin 17 tone,
mică de 19 tone
Masa de cel puţin 19 tone,
mică de 21 tone
Masa de cel puţin 21 tone,
mică de 23 tone
Masa de cel puţin 23 tone,
mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone,
mică de 26 tone
Masa de cel puţin 26 tone

III 4 axe
1
2
3
4
5
6

Masa de cel puţin 23 tone,
mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone,
mică de 27 tone
Masa de cel puţin 27 tone,
mică de 29 tone
Masa de cel puţin 29 tone,
mică de 31 tone
Masa de cel puţin 31 tone,
mică de 32 tone
Masa de cel puţin 32 tone
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2.
În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier,
de transport de marfă 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:

Impozitul (în lei/an)
Numărul de axe şi greutatea brută
încărcată maximă admisă

I

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

2 + 1 axe
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Masa de cel puţin 12 tone,
mică de 14 tone
Masa de cel puţin 14 tone,
mică de 16 tone
Masa de cel puţin 16 tone,
mică de 18 tone
Masa de cel puţin 18 tone,
mică de 20 tone
Masa de cel puţin 20 tone,
mică de 22 tone
Masa de cel puţin 22 tone,
mică de 23 tone
Masa de cel puţin 23 tone,
mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone,
mică de 28 tone
Masa de cel puţin 28 tone

dar mai

0

0

dar mai

0

0

dar mai

0

60

dar mai

60

137

dar mai

137

320

dar mai

320

414

dar mai

414

747

dar mai

747

1.310

747

1.310

dar mai

128

299

dar mai

299

491

dar mai

491

721

dar mai

721

871

dar mai

871

1.429

dar mai

1.429

1.984

dar mai

1.984

3.012

dar mai

1.984

3.012

1.984

3.012

II 2+2 axe
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Masa de cel puţin 23 tone,
mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone,
mică de 26 tone
Masa de cel puţin 26 tone,
mică de 28 tone
Masa de cel puţin 28 tone,
mică de 29 tone
Masa de cel puţin 29 tone,
mică de 31 tone
Masa de cel puţin 31 tone,
mică de 33 tone
Masa de cel puţin 33 tone,
mică de 36 tone
Masa de cel puţin 36 tone,
mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone
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III 2+3 axe
1
2
3

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai
mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai
mică de 40 tone
Masa de cel puţin 40 tone

1.579

2.197

2.197

2.986

2.197

2.986

1.395

1.937

1.937

2.679

2.679

3.963

2.679

3.963

794

960

960

1.434

1.434

2.283

1.434

2.283

IV 3+2 axe
1
2
3
4

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai
mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai
mică de 40 tone
Masa de cel puţin 40 tone, dar mai
mică de 44 tone
Masa de cel puţin 44 tone

V 3+3 axe
1
2
3
4

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai
mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai
mică de 40 tone
Masa de cel puţin 40 tone, dar mai
mică de 44 tone
Masa de cel puţin 44 tone

3. În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o
combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (6), impozitul pe mijloacele de transport
este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
Masa totală maximă autorizată
a. Până la 1 tonă, inclusiv

3.1.4

Impozit
- lei 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

În 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.
1. Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana
care deţine dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau
înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
2. În cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligaţia să
depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are
domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data
dobândirii şi datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a
anului următor înmatriculării sau înregistrării mijlocului de transport.
3. În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România,
proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui
rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, şi
datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului
următor înmatriculării sau înregistrării acestuia în România."
4. În cazul oricărei situaţii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de
transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul
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are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul
fiscal local pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen
de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenită, şi datorează impozitul pe mijloacele de
transport stabilit în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
5. În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing
financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:
a) impozitul pe mijloacele de transport se datorează de locatar începând cu data de 1
ianuarie a anului următor încheierii contractului de leasing financiar, până la sfârşitul
anului în cursul căruia încetează contractul de leasing financiar;
b) locatarul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui
rază de competenţă se înregistrează mijlocul de transport, în termen de 30 de zile de la
data procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care
atestă intrarea bunului în posesia locatarului, însoţită de o copie a acestor documente;
c) la încetarea contractului de leasing, atât locatarul, cât şi locatorul au obligaţia
depunerii declaraţiei fiscale la consiliul local competent, în termen de 30 de zile de la data
încheierii procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare
care atestă intrarea bunului în posesia locatorului, însoţită de o copie a acestor documente.
3.2

Plata impozitului

Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele
de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
3.3.2
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru
întregul an de către contribuabili persoane fizice, până la data de 31 martie a anului
respectiv inclusiv, se acordă o bonificaţie de 10% .
3.3.3
Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către
contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral
până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai
multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi
unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de
transport cumulat al acestora.
3.3.1

3.4.

Pct.4

4.1

SCUTIRI

Mijloacele de transport pentru care nu se datorează impozit, sunt prevăzute la art.
469 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI
AUTORIZAŢIILOR
(art. 474 ,alin.1-16, din Legea 227/2015)
(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egală cu
suma stabilită conform tabelului următor:
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de
urbanism
a) până la 150 m2, inclusiv

- lei 6

b) între 151 şi 250 m , inclusiv

7

c) între 251 şi 500 m2, inclusiv

9

d) între 501 şi 750 m , inclusiv

12

e) între 751 şi 1.000 m2, inclusiv

14

2

2

2

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

f) peste 1.000 m
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(3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din
cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.
(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi
amenajarea teritoriului este în sumă de 15 lei.
4.2

4.3

(5) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială
sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.
(6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele
menţionate la alin. (5) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie,
inclusiv valoarea instalaţiilor aferente.
(7) Pentru taxele prevăzute la alin. (5) şi (6) stabilite pe baza valorii autorizate a
lucrărilor de construcţie se aplică următoarele reguli:
a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de
persoana care solicită autorizaţia şi se plăteşte înainte de emiterea acesteia;
b) pentru taxa prevăzută la alin. (5), valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi
mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art. 457;
c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de
15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia
trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul
de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale;
d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind
valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al autorităţii
administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a
lucrărilor de construcţie;
e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al
autorităţii administraţiei publice locale a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie
plătită orice diferenţă de taxă datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice
diferenţă de taxă care trebuie rambursată de autoritatea administraţiei publice locale.
(8) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din
cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.
(9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei
construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea
impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate.
(10) 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 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 excavări
cu o valoare de 15 lei.
(11) În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi prospectare,
contribuabilii au obligaţia să declare suprafaţa efectiv afectată de foraje sau excavări, iar
în cazul în care aceasta diferă de cea pentru care a fost emisă anterior o autorizaţie, taxa
aferentă se regularizează astfel încât să reflecte suprafaţa efectiv afectată.

4.4

(12) 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, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.

4.5

(13) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau
rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.
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4.6

(14) 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.

4.7

(15) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi
branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie
şi televiziune prin cablu este în sumă de 13 lei, pentru fiecare racord.

4.8

(16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă este în
sumă de 9 lei.

Pct.5

TAXA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAŢIILOR PENTRU
DESFĂŞURAREA UNOR ACTIVITĂTI

5.1

Consideraţii generale
(5.1.1) Persoane fizice sau juridice care desfăşoară activităţi economice cu caracter
permanent pe teritoriul municipiului Oneşti au obligaţia de a obţine anual Autorizaţia de
Funcţionare şi Profil de activitate, denumită în continuare autorizaţia, eliberată de
Primarul Municipiului Oneşti.
Autorizaţia va fi solicitată de către agentul economic pentru fiecare punct de lucru
unde desfăşoară activitate, anticipat desfăşurării oricăror activităţi comerciale.
(5.1.2) Desfăşurarea de acte de comerţ cu caracter sezonier şi temporar, de orice natură,
pe domeniul public sau privat al municipiului Oneşti este posibilă doar cu acordul
prealabil din partea Primarului Municipiului Oneşti.
Pentru defăşurarea activităţilor comerciale cu caracter sezonier şi temporar pe
domeniul public sau privat al municipiului Oneşti, persoanele fizice sau juridice vor
solicita, anticipat desfăşurării oricăror activităţi comerciale, obţinerea Acordului de
funcţionare, denumit în continuare acord, eliberat de Primarul Municipiului Oneşti
(5.1.3) Persoanele fizice şi juridice îşi vor desfăşura activitatea economică numai în
locurile autorizate în condiţiile Regulament-cadru privind autorizarea şi funcţionarea
unităţilor economice în Municipiul Oneşti.

5.2

Calculul taxei pentru eliberarea unei autorizaţii de funcţionare
şi profil de activitate
(5.2.1) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de funcţionare şi profil de activitate,
prevăzute de H.C.L. nr.131/2012, în scopul desfăşurării unei activităţi economice pe raza
municipiului Oneşti este in suma de 100 lei/an.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei prevăzută la alin. (1) se datorează către bugetul local
al municipiului Oneşti, pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea economică.
(5.2.2) Taxa pentru eliberarea acordului de funcţionare, prevăzută la Pct.5.1.2, se
calculează în funcţie de suprafaţă solicitată pentru desfăşurarea activităţii economice cu
caracter sezonier sau temporar raportat la unitatea de timp, sub rezerva verificării
ulterioare şi este egală cu suma stabilită conform tabelului următor:
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Unitatea de timp a activităţilor economice
a) sezoniere – activităţi economice desfăşurate
având o perioadă de exercitare mai mare de 30
de zile şi mai mică de 6 luni/an
b) temporare – activităţi economice desfăşurate
având o perioadă de exercitare mai mare de o zi
şi mai mică de 30 de zile

- lei 1,5 lei/mp/lună
2,5 lei/mp/zi

Plata autorizaţiilor şi acordurilor
(5.2.3) Taxele de autorizare şi acord se achita la casieria Primăriei Municipiului Oneşti,;
prin O.P. s-au on-line, prin sistemul SNEP, disponibil pe site-ul www.ghiseu.ro.
(5.2.4) Taxa de autorizare prevăzută la pct.6.1 se poate plăti, în două rate egale, ½ din
valoare la data depunerii cererii de autorizare şi ½ din valoare în termen de 6 luni de la
data eliberării autorizaţiei.
(5.2.5) Taxa de acord pentru activităţi sezoniere se plăteşte lunar, până la data de 25 a
lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a acordului.
(5.2.6) Taxa de acord pentru activităţi temporare se plăteşte anticipat, la data depunerii
cererii de emitere a acordului de funcţionare.
(5.2.7) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor fiscale
principale, se datorează după acest termen majorari de întârziere, conform legii.
5.3

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare
(5.3.1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare este în suma de 20 lei.
(5.3.2) Taxa se plăteşte anticipat, la data depunerii cererii de autorizare a activităţii
economice cu caracter permanent, pentru fiecare punct de lucru autorizat.

5.4

5.5

Taxa pentru eliberarea atestatului de producător respectiv pentru eliberarea
carnetului de comercializare
a) Taxa pentru eliberarea atestatului de producător, este in suma de 50 lei.
b) Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol
este in suma de 30 lei.
Taxa pentru eliberarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de
alimentaţie publică
(5.5.1) Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561 - Restaurante, 563 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi
distractive potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, datorează
bugetului local, în a cărui rază administrativ-teritorială se desfăşoară activitatea, o taxă
pentru eliberarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie
publică, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, şi este egală cu suma
stabilită conform tabelului următor:
Suprafaţa utilă desfăşurată folosită în scop
economic
a) până la 125 m2, inclusiv
b) între 126 şi 250 m2, inclusiv
c) între 251 şi 500 m2, inclusiv
d) peste 500 m2
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- lei 350
500
750
4000

(5.5.2) Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în cazul în care
comerciantul îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, se emite de către primarul în a
cărui rază de competenţă se află amplasată unitatea sau standul de comercializare.
(5.5.3) Taxa se plăteşte anticipat, la data depunerii cererii de autorizare a activităţii
economice, indiferent de caracterul acesteia: permanentă, sezonieră, temporară, pentru
fiecare punct de lucru autorizat.
(5.5.4) Taxa pentru eliberarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de
alimentaţie publică se achita la casieria Primăriei Municipiului Oneşti ; prin O.P. s-au online, prin sistemul SNEP, disponibil pe site-ul www.ghiseu.ro.
5.6

Pct.6

Sunt scutite de taxa pentru eliberarea autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute la Pct. 5
următoarele categorii :
a) autorizaţiile şi acordurile ai căror beneficiari sunt veterani de război, văduvele de
război sau văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
b) autorizaţiile şi acordurile ai căror beneficiari sunt persoanele prevăzute la art. 1 din
Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
(art. 477 ,alin.1-16, din Legea 227/2015)

6.1

Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate
(art. 477 ,alin.1-6, din Legea 227/2015)

(1) Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România
în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană datorează
plata taxei prevăzute în prezentul articol, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate
realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale.
(2) Publicitatea realizată prin mijloace de informare în masă scrise şi audiovizuale, în
sensul prezentului articol, corespunde activităţilor agenţilor de publicitate potrivit
Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, cu modificările ulterioare,
respectiv publicitatea realizată prin ziare şi alte tipărituri, precum şi prin radio, televiziune
şi internet.
(3) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei
taxei respective la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.
(4) Cota taxei se stabilita de consiliul local, este de 3%.
(5) Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată obţinută sau
care urmează a fi obţinută pentru serviciile de reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe
valoarea adăugată.
(6) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar,
până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de
servicii de reclamă şi publicitate.
6.2

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
(art. 478 ,alin.1-5, din Legea 227/2015)

(1) 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. 477, datorează
plata taxei anuale prevăzute în prezentul articol către bugetul local, în raza căreia/căruia
este amplasat panoul, afişajul sau structura de afişaj respectivă.
(2) Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual
prin înmulţirea numărului de metri² sau a fracţiunii de metru² a suprafeţei afişajului pentru
reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local, astfel:
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a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate
economică, suma este de 32 lei.
b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru
reclamă şi publicitate, suma este de 23 lei.
(3) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru a
reflecta numărul de luni sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afişează
în scop de reclamă şi publicitate.
(4) Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în două
rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afişajul în
scop de reclamă şi publicitate, datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane
fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de
plată.
(5) Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate sunt
obligate să depună o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei
publice locale în termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afişaj.
6.3

Pct.7

SCUTIRI

(art. 479 ,alin.1-5, din Legea 227/2015)

(1) Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în scop de
reclamă şi publicitate nu se aplică instituţiilor publice, cu excepţia cazurilor când acestea
fac reclamă unor activităţi economice.
(2) Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru afişaj în
scop de reclamă şi publicitate, nu se aplică unei persoane care închiriază panoul, afişajul
sau structura de afişaj unei alte persoane, în acest caz taxa prevăzută la art. 477 fiind plătită
de această ultimă persoană.
(3) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se datorează pentru afişele,
panourile sau alte mijloace de reclamă şi publicitate amplasate în interiorul clădirilor.
(4) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică pentru panourile
de identificare a instalaţiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulaţie,
precum şi alte informaţii de utilitate publică şi educaţionale.
(5) Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate pentru
afişajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcţia lor,
realizării de reclamă şi publicitate.
IMPOZITUL PE SPECTACOLE
(art. 480 - 483, din Legea 227/2015)

7.1

Reguli generale
1. Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă
activitate distractivă în România are obligaţia de a plăti impozitul prevăzut în prezentul
capitol, denumit în continuare impozitul pe spectacole.
2. Impozitul pe spectacole se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în
raza căreia are loc manifestarea artistică, competiţia sportivă sau altă activitate distractivă.

7.2

Calculul impozitului
(1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată
din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.
(2) cota de impozit se determina după cum urmează:
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 altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a).
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(3) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu
prezentul articol au obligaţia de:
a) a înregistra biletele de intrare şi/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al
autorităţii administraţiei publice locale care îşi exercită autoritatea asupra locului unde are
loc spectacolul;
b) a anunţa tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul,
precum şi în orice alt loc în care se vând bilete de intrare şi/sau abonamente;
c) a preciza tarifele pe biletele de intrare şi/sau abonamente şi de a nu încasa sume care
depăşesc tarifele precizate pe biletele de intrare şi/sau abonamente;
d) a emite un bilet de intrare şi/sau abonament pentru toate sumele primite de la
spectatori;
e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorităţii administraţiei
publice locale, documentele justificative privind calculul şi plata impozitului pe spectacole;
f) a se conforma oricăror altor cerinţe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidenţa şi
inventarul biletelor de intrare şi a abonamentelor, care sunt precizate în normele elaborate
în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice, contrasemnate de Ministerul Culturii şi Ministerul Tineretului şi
Sportului.
7.3

SCUTIRI

Spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe
spectacole.
7.4

PLATA IMPOZITULUI

1. Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare
celei în care a avut loc spectacolul.
2. Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a depune o
declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până
la data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole.
3. Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al
impozitului, depunerea la timp a declaraţiei şi plata la timp a impozitului.
Pct.8

8.1

ALTE TAXE LOCALE
Taxă emitere duplicat certificat de înregistrare vehicole lente, emis de
autorităţile administraţiei publice locale

50 lei

Taxa anuală pentru vehicule lente
contribuabili persoane fizice si juridice

8.2

Nr. crt.

Denumirea vehiculului lent

1. Autocositoare
2. Autoexcavator (excavator pe autoşasiu)
3. Autogreder
4. Autogreper
5. Buldozer pe pneuri
6. Compactor autopropulsat
7. Excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri
8. Excavator cu rotor pentru săpat şanţuri
9. Excavator pe pneuri
10. Freză autopropulsată pentru canale
11. Freză autopropulsată pentru pământ stabilizat
12. Freză rutieră
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Taxa / 50 /lei / an

13. Încărcător cu o cupă pe pneuri
14. Instalaţie autopropulsată de sortare-concasare
15. Macara cu greifer
16. Macara mobilă pe pneuri
17. Macara turn autopropulsată
18. Maşină autopropulsată multifuncţională pentru lucrări terasamente
19. Maşină autopropulsată pentru construcţia şi întreţinerea drumurilor
20. Maşină autopropulsată pentru decopertarea îmbrăcămintei asfaltice la drumuri
21. Maşină autopropulsată pentru finisarea drumurilor
22. Maşină autopropulsată pentru forat
23. Maşină autopropulsată pentru turnat astfalt
24. Maşină autopropulsată pentru înlăturarea zăpezii
25. Şasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemne
26. Tractor pe pneuri
27. Troliu autopropulsat
28. Utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor
29. Vehicul cu pompieri pentru derularea furtunurilor de apă
30. Vehicul pentru măcinat şi compactat deseuri
31. Vehicul pentru marcarea drumurilor
32. Vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri
8.2.1

Stabilirea şi plata taxei pentru vehicule lente

a) Orice persoană care are în proprietate un vehicol lent de natura celor prevăzute în Tabelul de
la pct.8.2, datorează o taxă anuală pentru vehicule lente la bugetul local al unităţii administrativteritoriale unde persoana îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz.
b) Taxa pentru vehicule lente se plǎteşte anual, pânǎ la 31ianuarie inclusiv sau la data
dobandirii.
c)
Neachitarea la termen, atrage perceperea şi calcularea de obligaţii accesorii conform
Codului de procedurǎ fiscalǎ, cu modificǎrile şi completările ulterioare.
8.3
8.3.1

8.3.2

Taxă pentru vânzare presă, pe domeniul public/privat al municipiului

1 leu/mp/zi

Taxă pentru comercializare produse, depozitare materiale diverse şi prestări 1 leu/mp/zi
servicii, pe domeniul public/privat al municipiului
(loc public)
Taxă alee acces pe domeniul public/privat al municipiului

0,1 lei/mp/zi

Stabilirea şi plata taxelor prevăzute la pct.8.3
1. Orice persoană care utilizează domeniul public/privat al municipiului Oneşti, pentru vânzare
presă, comercializare produse, depozitare materiale diverse precum şi orice altă activitate de prestări
servicii în scopul obţinerii de venituri ori care utilizează exclusiv domeniul public/privat al
municipiului Oneşti pentru a asigura acces propriu la sediul/punctul de lucru/domiciliu are obligaţia
de a depune o declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice
locale până la 31 ianuarie a anului în curs, însoţită de actele doveditoare.
2. Dacă se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în declaraţia de impunere, respective în
actele doveditoare şi situaţia reală din teren, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere
suprafeţele care corespund situaţiei reale, dovedite prin măsurători effectuate de compartimentul de
urbanism, în condiţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată.
3. Datele rezultate din măsurătorile în teren se înscriu în evidenţele fiscale, iar modificarea
sarcinilor fiscale operează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se înregistrează la
compartimentul de specialitate lucrarea respectivă, ca anexă la declaraţia fiscală.
4. Când un contribuabil nu mai utilizează calea de acces, se află în inactivitate temporară, anunţată
organelor fiscale şi înscrisă în registrul comerţului, îşi încetează activitatea sau a fost dizolvată în
condiţiile legii, perioada taxabilă este perioada din anul calendaristic pentru care contribuabilul a
utilizat calea de acces.Încetarea la plată a obligaţiei fiscale privind calea de acces se face cu începere
de la data de întâi a lunii următoare celei în care persoana respectivă a depus cererea în scopul
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scoaterii din evidenţa a obligaţiei fiscale respective, însoţită de actele doveditoare a situaţiei invocate.
5. Taxele prevăzute la pct.8.3 si 8.3.1, se plătesc anticipat la data de 5 ale lunii curente.
6. Taxa alee acces prevăzuta la pct. 8.3.2 se plăteste în patru rate egale, până la datele de 15
martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 noiembrie, inclusiv.
7. Neachitarea la termen, atrage perceperea şi calcularea de obligaţii accesorii conform Codului
de procedurǎ fiscalǎ, cu modificǎrile şi completările ulterioare.
8.4

8.5

8.6

Taxa pentru staţionarea mijloacelor de transport cu o durată mai mare
de 4 h, pe domeniul public/privat al municipiului.

50 lei /zi

Taxa pentru folosirea unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului
public/privat al municipiului pentru executarea de lucrări de construire,
reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare
pentru construcţii civile, industriale, agricole, cele pentru susţinerea
instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, pentru infrastructură de orice fel sau de 1 leu/mp/lună
oricare altă natură, executate în condiţiile Legii nr.50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările ulterioare.
Taxă pentru avizare săpături pe domeniului public sau privat al
municipiului Oneşti:
a) carosabil
- persoane juridice
- persoane fizice
b) alte categorii de terenuri
- persoane juridice
- persoane fizice

70 lei/ml
40 lei/ml

10 lei/ml
5 lei/ml

Taxele prevăzute la pct.8.6 se achită integral, anticipat executării lucrărilor, în
funcţie de măsurătorile compartimentului de specialitate.
Regularizarea taxei are loc odată cu efectuarea recepţiei la terminarea
lucrărilor.
Sunt scutiţi de plata taxei operatorii de distribuţie a gazelor naturale şi energiei
electrice în ceea ce priveşte lucrările efectuate la sistemul de distribuţie, cf. Legii
nr.123/2012.
8.7

Taxa pentru eliberarea permisului de liberă trecere a autovehiculelor de mare tonaj
Nr.
Crt.

1

2

3

Perioada

ANUAL
până la 31.12. a.c.

LUNAR

ZILNIC

Categoria
(tonajul)

Valoare
a
tarifului

Între 3,5 – 10,0 tone inclusiv

1.000 lei

Între 10,0 – 20,0 tone inclusiv

1.500 lei

Peste 20,0 tone

2.000 lei

Între 3,5 – 10,0 tone inclusiv

200 lei

Între 10,0 – 20,0 tone inclusiv

300 lei

Peste 20,0 tone

400 lei

Între 3,5 – 10,0 tone inclusiv

30 lei

Între 10,0 – 20,0 tone inclusiv

40 lei

Peste 20,0 tone

50 lei
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Sunt scutite şi pot circula fără permis de liberă trecere, următoarele autovehicule:
1· autovehiculele aparţinând Poliţiei, Pompierilor, Serviciilor de Ambulanţă;

2· autovehiculele speciale care se deplasează în cazuri de deces;
3· autoturisme aparţinând Primăriei, Prefecturii, Procuraturii, Consiliului Judeţean;
4· autovehiculele destinate transportului local de călători;
5· autovehiculele aparţinând societăţii de gospodărire locală – S. C. Domeniu Public şi
Privat Oneşti S.A, S.C. Electrica S.A., S.C. Distrigaz Regiunea Est. SA. şi autovehiculele
ce aparţin unităţilor de salubritate inscripţionate pentru intervenţii.
6· autovehiculele care aprovizionează creşe, grădiniţe, spitale, cămine de copii cu
dizabilităţi, cămine de bătrâni, alte aşezăminte sociale, culturale şi de învăţământ pe
teritoriul municipiului Oneşti şi care se deplasează în acest scop.
7. autovehiculele care sunt folosite la lucrările de investiţii finanţate sau cofinanţate de la
bugetul local sau bugetul de stat şi prevăzute în contractele de execuţie lucrări.
8.8

8.9

8.10

8.11

Taxă pentru vizitare muzee, monumente istorice şi alte obiective turistice:
- adulţi
3 lei/zi
- grupuri organizate de copii, elevi, studenţi
gratuit
Taxa se achită integral, anticipat vizitării. Se eliberează bilet intrare.
Taxa pentru parcuri de distracţii, circuri, manifestări cultural-artistice, sportive,
0,5
expoziţii, târguri în aer liber sau alte acţiuni sezoniere organizate pe domeniul lei/mp
public sau privat al municipiului Oneşti.
/zi

Taxa prevăzută la Pct.8.9 se achită integral, anticipat desfăşurării evenimentului, odată cu
aprobarea cererii, pentru perioada specificată în cererea de autorizare a activităţilor sezoniere, în
funcţie de măsurătorile compartimentului de specialitate. Se eliberează autorizaţie de funcţionare
pentru activităţi sezoniere.

Taxa pentru desfăşurarea jocurilor de artificii:

Taxa se achită integral de către beneficiarul contractului de prestări-servicii,
anticipat desfăşurării evenimentului.

8.12

Taxa pentru eliberarea certificatelor şi adeverinţelor prevăzute de
O.G. nr.33/2002, în regim de urgenţă, la cererea solicitanţilor

8.13

Taxa pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscală emise de
autorităţile administraţiei publice locale în regim de urgenţă, la cererea
contribuabililor:
- persoane fizice
- persoane juridice

8.14

8.15
8.16

8.17

Taxa pentru stabilirea impozitelor, taxelor şi altor venituri locale, în regim
de urgenţă, la cererea contribuabililor:
- contibuabili persoane fizice
- contibuabili persoane juridice

200 lei

25
lei/certificat
25
lei/adeverinţă
25
lei/certificat
50
lei/certificat
50 lei
100 lei

Taxele prevăzute la Pct.8.12 - 8.14 se achită integral de către beneficiar, anticipat eliberării
documentului/stabilirii obligaţiilor fiscale. Documentele se eliberează pe loc sau în cel mult 48 ore
de la data depunerii cererii. În caz contrar, taxa de urgenţă se restituie la cerere.

Taxă xerocopiere documente diverse din arhiva autorităţii publice

Taxa include verificarea operatorului de arhivă şi se achită integral de către
beneficiar, anticipat eliberării documentelor de arhivă.

Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe
alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale
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1 leu/pag.
32 lei

8.18

Taxa reclama scrisa sau audio-video difuzata pe arterele de circulatie sau
in spatiile proprietatea municipiul Onesti

100/lei/zi

8.19

Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă

500 lei

8.20

Taxă eliberare in regim de urgenta :
- certificat urbanism
- autorizatie construire

200 lei
300 lei
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Pct.9

LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

Nr.

Extras din Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbrucu modificarile si

crt.

completarile ulterioare

-lei -

CAPITOLUL 1
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
9.1

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,

2

cu excepţia acelor acte pentru care se .plăteşte o altă taxă extrajudiciară de
timbru mai mare
Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal
9.2

x

-pentru animale sub 2 ani

2

-pentru animale peste 2 ani

2

Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap
9.3

9.4
9.5
9.6
9.7
9.8

de animal, în bilete de proprietate:

x

-pentru animale sub 2 ani

2

-pentru animale peste 2 ani

5

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

2

Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar
Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a
sexului
Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei
Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare
civilă întocmite de autorităţile străine

9.9

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

9.10

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

25

2
15
2
2
2
2

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

9.11

9.12

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, Al, B, BI şi B+E

6

b) obţinerea permisului de conducere valabil autovehicule din categoriile şi
subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E,D+E, Cl+E, Dl+E, Tb şi Tv
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 3 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
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84

CAPITOLUL III
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de
circulaţie şi autorizare de circulatie pentru probe

9.13

9.14
9.15

Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi
remorcilor

x

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

60

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

145

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

9
414

CAPITOLUL IV
Taxă pentru furnizare date
9.16

9.17

Taxă privind furnizarea datelor din Registrul Naţional de Evidenţă a
Persoanelor în conformitate cu legea 677/2001 privind protecţia datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor 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
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5

10.

DISPOZIŢII FINALE
Controlul şi colectarea impozitelor şi taxelor locale (art. 490, din Legea nr.227/2015 )

10.1

Autorităţile administraţiei publice locale şi organele speciale ale acestora, după caz,
sunt responsabile pentru stabilirea, controlul şi colectarea impozitelor şi taxelor locale,
precum şi a amenzilor şi penalizărilor aferente.

10.2

Dispoziţii tranzitorii (art. 495, din Legea nr.227/2015 )

În vederea stabilirii impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2016, se stabilesc
următoarele reguli:
a) persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri
nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă au obligaţia să depună declaraţii până la
data de 31 martie 2016 inclusiv, conform modelului aprobat prin ordin comun al
ministrului finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei
publice, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Românei,
Partea I, a prezentului cod;
b) persoanele juridice au obligaţia să depună declaraţii privind clădirile pe care le deţin
în proprietate la data de 31 decembrie 2015, destinaţia şi valoarea impozabilă a acestora,
până la data de 31 martie 2016 inclusiv;
c) persoanele fizice şi juridice care la data de 31 decembrie 2015 deţin mijloace de
transport radiate din circulaţie conform prevederilor legale din domeniul circulaţiei pe
drumurile publice au obligaţia să depună o declaraţie în acest sens, însoţită de documente
justificative, la compartimentele de specialitate ale autorităţii publice locale, până la data
de 31 martie 2016 inclusiv;
d) scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe
teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 456, 464 şi 469 se aplică
începând cu data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care deţin documente justificative emise
până la data de 31 decembrie 2015 şi care sunt depuse la compartimentele de specialitate
ale autorităţilor publice locale, până la data de 31 martie 2016 inclusiv;
10.3

Contracte de fiducie (art. 488. din Legea nr.227/2015 )

În cazul persoanelor fizice şi juridice care încheie contracte de fiducie conform
Codului civil, impozitele şi taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate
în cadrul operaţiunii de fiducie sunt plătite de către fiduciar la bugetul local, unde sunt
înregistrate bunurile care fac obiectul operaţiunii de fiducie, cu respectarea prevederilor
prezentului titlu, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost încheiat
contractul de fiducie.

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

9.18

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
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10.4

Potrivit art.489, din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru anul 2016
impozitele şi taxele locale prevazute in ANEXA nr.1, se vor majora astfel:
- cu 18% : Pct: 1.2.1; şi Pct: 6.2 ;
- cu 37% : Pct: 1.2.7; şi Pct: 1.3.2 ;

10.5

Conform art.266 alin.5, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscala,
creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de
40 lei, se anulează.
Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori.

10.6

Sancţiuni (art. 493. din Legea nr.227/2015 )
(1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage răspunderea disciplinară,
contravenţională sau penală, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
(2) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de
condiţii încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni:
a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6),

(7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art.
471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi
art. 483 alin. (2);
b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10)
lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5) şi alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2),
(4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin.
(2).

(3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la
279 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă de la 279 lei la 696 lei.
(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 325 lei la 1.578 lei.
(5) Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494
alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 la 2.500 lei.
(6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute
la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%.
(7) 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.

Preşedinte de şedinţă,
Brînzaniuc Adrian

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului,
Cons. jur. Daniel Spânu
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL

A N E X A nr. 2
la Hotărârea nr.146
din 22 decembrie 2015

L I S T A
cu taxele privind folosirea de către persoanele fizice şi juridice a locurilor publice de
desfacere, pentru serviciile din bazar, pieţe, târguri şi oboare
Nr.
crt.
1.

2.

Activităţile şi taxele privind folosirea locurilor publice
din pieţe, târguri şi oboare

Valoarea
(lei )

Pentru ocuparea suprafeţelor din
- bazar
Taxă pentru închiriere tarabe:
-taxă închiriere tarabe interior
-taxă închiriere tarabe interior lunar
-taxă închiriere tarabe exterior
-taxă închiriere tarabe exterior lunar
- taxă pentru ocupare căi de acces din Piaţa
agroalimentară

1 leu/mp/zi

3.

Taxă pentru închiriere cântare

4.

Taxă pentru închiriere vitrine frigorifice
Taxă pentru închiriere vitrine frigorifice lunar

5.

Pentru vânzare de animale de fiecare animal, astfel:
- bovine, cabaline
- porcine, ovine şi caprine
- taxă sacrificare şi comercializare miei

6.

5 lei/zi

Taxă folosire WC public

20 lei/zi;
500 lei/lună.
20 lei
10 lei
15/lei/buc
1 leu

Taxă pentru ocuparea cu ziua a suprafeţelor din pieţe,
târguri, oboare şi platou legume fructe
7.

10 lei/zi
210 lei/lună
8 lei/zi
180 lei/lună
100 lei/mp/zi

Taxă pentru închirierea lunară pe bază de contract a
suprafeţelor din pieţe, târguri,oboare şi platou legume
fructe

1

2,5 lei/mp/zi

1/leu/mp/zi

8.

Taxă pentru ocupare teren cu ziua a suprafetelor de teren
din faţa pieţei
Taxă pentru ocupare teren din faţa pieţei cu contract de
închiriere cu plata anticipat

5 lei/mp/zi
2 lei/mp/zi

Taxe vehicule şi autovehicule pentru intrare-obor:

9.

10.

- autoturism;
- autoturism cu remorcă
- autoutilitara
- autoutilitara cu remorcă
- camion
- camion cu remorcă
- camionetă
- rulotă alimentară
- căruţă(cu marfă)
- căruţă fără marfă
- autoturism fără marfă
- autoutilitara fără marfă
- taxi

22 lei
30 lei
35 lei
45 lei
60 lei
75 lei
35 lei
30 lei
22 lei
2 lei
2 lei
3 lei
2 lei

Taxă comercializare pomi de Crăciun

5 lei/pom

Preşedinte de şedinţă,
Brînzaniuc Adrian

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului,
Cons. jur. Daniel Spânu
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL

ANEXA nr. 3
la Hotărârea nr.146
din 22 decembrie 2015

Chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuit
SPECIFICAŢIA

VALOARE
(lei/mp)

1. Spaţii de vânzare, activităţi în sector produse alimentare, alimentaţie publică,
industriale, mixt

21 lei/mp/lună

2. Spaţii de producţie în sector produse alimentare, alimentaţie publică,
industriale, mixt

15 lei/mp/lună

3. Spaţii de depozitare, activităţi în sector produse alimentare, alimentaţie
publică, industriale, mixt

13 lei/mp/lună

4. Spaţii pentru birouri şi societăţi comerciale

13 lei/mp/lună

5. Spaţii pentru desfăşurarea activităţii în sector prestări servicii

13 lei/mp/lună

6. Spaţii pentru desfăşurarea activităţii asociaţii de locatari şi proprietari

5 lei/mp/lună

7. Spaţii pentru activităţi ale instituţiilor publice

2 lei/mp/lună

8. Spaţii pentru servicii medicale (dispensare, spitale, policlinici)

3 lei/mp/lună

9. Sedii partide şi birouri parlamentare
10.Spaţii pentru activităţi ale organizaţiilor non-guvernamentale: asociaţii şi
fundaţii

0,1 lei/mp/lună
0,1 lei/mp/lună
70 / lei/zi/apart (exclusiv
TVA)

11. Spaţii cazare
12. Spaţii închiriate la Biblioteca Municipală pentru diferite activităţi culturale
13. Spaţii săli de clasă
Spaţii săli de sport

NOTA * se vor adauga utilităţile aferente ce se vor plăti la unitatea de învăţământ ce
administrează spaţiul închiriat

14. Se stabileşte chiria pentru blocul nr.1 din str. Libertăţii (Evazatul)

350 lei / h (exclusiv TVA)
2,5 lei*/oră
5 lei*/oră
10 lei/lună/ camera

Preşedinte de şedinţă,
Brînzaniuc Adrian

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului,
Cons. jur. Daniel Spânu

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONESTI
CONSILIUL LOCAL

A N E X A nr.4
la Hotărârea nr.146
din 22 decembrie 2015

TAXE

stabilite pentru Baza Sportivă, Ştrandul Municipal, Cinema “Capitol”, cimitire şi
pentru organizarea unor evenimente
1. Strandul Municipal
a) persoane sub 10 ani
5 lei/zi;
b) persoane între 10 şi 18 ani:
8 lei/zi;
c) persoane adulte:
12 lei/zi.
d) Abonamente:
- adulţi
120 lei/lună
- copii
80 lei/lună
e) acces gratuit:
- pensionarii cu domiciliul în municipiul Onesti în zilele de luni şi marţi;
- copiii în vârstă de până la 14 ani inclusiv, în zilele de duminică, cu condiţia ca aceştia să
fie însoţiti de minim un părinte/tutore legal şi care va face dovada în acest sens.
2. Teren tenis
a) cu bitum
- copii
- adulţi
b) cu zgură
- copii
- adulţi
c) abonamente
- 100 ore/lună, între orele 08,00 – 16,00, de luni până vineri
- 24 ore/lună, între orele 08,00 – 16,00, de luni până vineri
- 24 ore/lună, între orele 16,00 – 22,00, de luni până vineri,
iar sâmbăta şi duminica toată ziua

150 lei

3. Teren suprafata sintetica
- ziua
- nocturnă

30 lei/h
70 lei/h

4. Sala de box
- vara
- iarna

10 lei //h
20 lei/h

5. Tarif cazare Hotel bază sportivă

2 lei/h
5 lei/h
5 lei/h
10 lei/h
250 lei
80 lei

31 lei /pat/zi (cu TVA)

6. Tarif utilizare teren fotbal cu gazon

20 lei/ora
1

7. Tarif sala sport 150 locuri (str. Perchiului nr.30) *
25lei/ora/vara
50 lei/ora/iarna

a)
b)
* Cu

exceptia unitatilor de invatamant cu profil sportiv de specialitate.

8. Cinema “Capitol”
a) film 2D sau peliculă 35 mm:
- preşcolari şi elevi:
- studenţi şi seniori:
- adulţi:

8 lei;
10 lei;
12 lei.

b) film 3D:
- preşcolari şi elevi:
10 lei;
- studenţi şi seniori:
12 lei;
- adulţi:
15 lei.
c) tarif special pentru spectacolele şi filmele organizate sau difuzate cu ocazia unor
evenimente speciale la Cinema „Capitol”:
5 lei/persoană
d) taxa de închiriere a Cinematografului „Capitol” în afara orelor de difuzare a
proiecţiilor cinematografice, in scop comercial:
1000 lei/oră, inclusiv TVA.
9. Bilet spectacol organizat de autorităţile locale, inclusiv TVA:
- categoria I
100 lei
- categoria II
80 lei
- categoria III
70 lei
- categoria IV
60 lei
- categoria V
50 lei
- categoria VI
40 lei
- categoria VII
30 lei
- categoria VIII
20 lei
- categoria IX
10 lei
Categoria spectacolului va fi stabilită de autoritatea executivă în funcţie de programul prezentat.
10. Taxe şi tarife percepute pentru cimitirele proprietatea Municipiului Oneşti:
a) taxă ocupare loc de veci
3 lei/loc de veci/an
b) tarif săpat groapă
20 lei
Sumele sunt încasate la bugetul local.

Preşedinte de şedinţă,
Brînzaniuc Adrian
Contrasemnează,
Secretarul Municipiului,
Cons. jur. Daniel Spânu
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ROMANIA
JUDETUL BACAU
MUNICIPIUL ONESTI
CONSILIUL LOCAL

ANEXA nr.5
la Hotărârea nr.146
din 22 decembrie 2015

LISTA
cuprinzând taxele percepute pentru activitatea de transport în regim de taxi,
respectiv pentru activitatea de transport marfa sub 3,5 tone în regim contractual
şi transport public de persoane
DENUMIREA TAXEI

VALOARE /LEI

1. Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare şi profil de
activitate pentru operatorii de taxi, taximetriştii independenţi,
precum şi pentru activitatea de transport marfă sub 3,5 tone în
regim contractual
2. Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de transport (val 5 ani)
3. Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de dispecerat (val 5 ani)
4. Taxă pentru eliberarea licenţei de traseu pentru transport
persoane prin delegare de a gestiunii serviciului de transport
public local de persoane (val 3 ani)
5.Taxă anuală pentru eliberarea licenţei de traseu, transport
persoane în regim contractual
6. Taxă pentru vizarea anuală a autorizaţiei de transport
autorizaţiei de dispecerat
7. Taxă pentru înscrierea / modificarea de menţiuni pe
autorizaţiile de transport, dispecerat şi/sau taxi, ori pe copiile
conforme
8. Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de taxi/marfă sub 3,5 tone
9. Taxă pentru vizarea anuală a autorizaţiei de taxi/marfă sub
3,5 tone
10. Taxă pentru eliberarea cazierului de conduită profesională
11. Taxă pentru accesul în staţiile de aşteptare clienţi, special
amenajate
12.Redevenţă lunară pentru desfăşurarea activităţii de taximetrie
13.Taxă pentru lipirea pe autovehicule de transport a unor
înscrisuri, colante ce reprezintă reclamă sau publicitate
14.Taxă pentru eliberarea ecusonului aplicat pe autoturism

100 lei/an

NOTĂ.

de an (lună).

190 lei/5 ani
100 lei/5 ani
70 lei/ 3 ani

40 lei
40 lei/an
40 lei

70 lei/an
20 lei/an
5 lei
10 lună/maşină
20 lei/lună/maşină
3% din valoarea
contractlui de publicitate
8 lei

Taxele prevăzute la punctele 2,6,8, 9 vor putea fi achitate pe an şi pe fracţiune

Preşedinte de şedinţă,
Brînzaniuc Adrian
Contrasemnează,
Secretarul Municipiului,
Cons. jur. Daniel Spânu

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL

A N E X A nr. 6
la Hotărârea nr.146
din 22 decembrie 2015

REGULAMENT
privind stabilirea taxei de salubrizare in municipiul Onești
Prin H.C.L. nr.28/2009, Consiliul local Onești a hotarât participarea Municipiului
Oneşti, în calitate de membru fondator la înfiinţarea „Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău iar prin Actul Constitutiv şi Statutul
„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”, au fost transferate
ADIS Bacău atribuţiile cu privire la elaborarea şi aprobarea documentaţiilor de atribuire a
contractului de delegare şi să stabilească condiţiile de participare şi criteriile de selecţie a
operatorilor, să încheie contractul de delegare cu operatorii, în numele şi pe seama
unităţilor administrativ-teritoriale membre implicate, care vor avea împreună calitatea de
delegatar, astfel cum este prevăzut de art.30 din Legea nr.51/2006, cu modificările şi
completările ulterioare.
Prin H.C.L. nr.167/20.11.2013, Consiliul Local Onești a adoptat modalitatea de
organizare, functionare si realizare a serviciului de colectare si transport deseuri
municipale la nivelul judetului Bacau ca fiind gestiunea delegata
În urma adoptării acestor acte normative, cu respectarea dispozițiilor legale, a fost
atribuit contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport deșeuri
către SC Compania Romprest Service SA .
Pentru realizarea scopului contractului de delegare se propune regulamentul
privind nivelul taxei de salubrizare în municipiul Onești, după cum urmează:
Art.1. - În cuprinsul prezentului Regulament, următorii termeni au următoarele
înțelesuri :
a) beneficiar - persoana fizică ce locuiește pe raza municipiului Onești și care beneficiaza
de serviciile de salubrizare;
b) cap de gospodărie - persoana care reprezintă gospodăria ;
c) declarația informativă - actul întocmit de contribuabil/plătitor referitor la numărul de
persoane care plătesc taxa de salubrizare;
d) gospodărie –locuința și persoanele care locuiesc și se gospodăresc în comun;
e) majorare de întârziere - obligaţia fiscală accesorie reprezentând sancţiunea neachitării la
scadenţă, de către debitor, a taxei de salubrizare;
f) taxa - taxa specială de salubrizare stabilită conform prevederilor hotărârii consiliului local
Oneşti, care se aplică beneficiarilor serviciului de salubrizare;
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Art.2. - Taxa specială de salubrizare se plăteşte pentru producerea de deşeuri menajere şi
nemenajere, plătită de locuitorii municipiului Onești, în calitate de beneficiari ai serviciilor de
salubrizare și va include toate elementele de cost ale sistemului integrat de gestionare a
deşeurilor, respectiv colectare, transfer, tratare şi eliminare la depozitul conform.
Art. 3.- Persoanele fizice care locuiesc pe raza municipiului Onești sau dețin locuință pe
raza municipiului Onești sunt obligate la plata taxei speciale de salubrizare stabilită prin
prezenta hotărâre.
Art. 4. - Taxa se datorează pentru toate persoanele care locuiesc cel puțin o lună
calendaristică în imobil/apartament pe raza municipiului Onești, indiferent cu ce titlu
(copropietari, proprietari, chiriași, flotanți, etc.);
Art.5. – (1) Impunerea taxei speciale se face pentru proprietarul/coproprietarul /chiriașul
titular al imobilului, pe baza declarației informative, dată de capul de gospodărie/ocupant care
declară sub sancțiunea de fals în declarații, prevăzută și pedepsită de codul penal, numărul de
persoane care locuiesc în acesta.
(2) În măsura în care proprietarul face dovada atribuirii în folosință a imobilului cu acte
autentice, înregistrat la organele fiscale competente, impunerea se face în numele titularului de
contract, pentru perioada dovedită, în condițiile alin.1
(3) In situatia imobilelor, cu destinația de locuință, apartinând Municipiului Onești sau
Statului care sunt inchiriate către persoane fizice, obligatia de depunere a declaratiei si
de plata a taxei revine chiriasului.
(4) In situatia in care contribuabilul - persoană fizica detine mai multe imobile, cu
destinația de locuință, va depune o declaratie pentru toate imobilele, cu indicarea numărului
de persoane care locuiesc în fiecare dintre acestea.
Art. 6. - Declarația informativă (fiscală) se completează și se depune la Direcția
economico financiara a Primăriei Municipiului Onești, însotită de actul de identitate a
contribuabilului.
Art.7. – (1) Termenul de depunere a declaraţiei informative privind taxa specială de
salubrizare este 28 februarie a anului în curs.
(2) Persoanele care dobândesc calitatea de beneficiar în cursul anului vor fi impuse la
plata taxei speciale de salubrizare cu 1(întâi) a lunii următoare celei care a dobândit calitatea
de beneficiar.
Art.8. – În cazul în care intervin modificări cu privire la numărul persoanelor care
locuiesc într-un imobil, se vor putea face modificări în timpul anului prin declaraţii
rectificative, pe baza documentelor justificative.
Art. 9. - Temenul de depunere a declaraţiei rectificative este de 15 de zile de la data
modificării aparute.
Art.10. - Scăderea/impunerea taxei de salubrizare se va efectua cu data de 1 (întâi) a
lunii următoare depunerii declarației rectificative, în măsura în care aceasta s-a depus în
termenul de 15 zile, prevăzut la art.9.
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Art.11. - In caz de deces, scăderea taxei de salubrizare se efectuează cu data de
intai a lunii urmatoare aparitiei decesului pe baza copiei certificate a certificatului de deces .
Art.12. - In cazul nedepunerii declaratiei informative obligatia de plata se va stabili
din oficiu de catre organele de specialitate pe baza oricaror date si informatii detinute de
acestea sau pe baza comunicarii autoritati competente,asociatiilor de proprietari,.etc .
Art. 13. - Declaratia informativă este cea prezentata in anexa nr.6a la prezentul
Regulament, constituind in acelasi timp instiintare de plata .
Art.14. - Cuantumul taxei de salubrizare este de 9,25 lei/luna/persoana;
Art. 15. - In caz de deces a titularului dreptului de proprietate asupra imobilului,
obligatia de depunere a declaratiei informative si plata a taxei de salubrizare revine
mostenitorului /moștenitorilor de drept al acestuia.
Art.16 - Sunt scutite de plata taxei speciale de salubrizare urmatoarele persoane
fizice :
a)
Veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele necasatorite ale
veteranilor de razboi ;
b)
Persoanele fizice prevazute la art.1 din decretul - lege nr. 118/1990,
republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
c)
Persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de
invaliditate şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor
încadraţi în gradul I de invaliditate.
Art.17 . - Taxa speciala de salubrizare, se datoreaza trimestrial, dupa cum urmeaza :
- 15 martie (pentru lunile ianuarie,februarie si martie );
- 15 iunie (pentru lunile aprilie, mai si iunie );
- 15 septembrie ( pentru lunile iulie,august si septembrie );
- 15 decembrie ( penru lunile octombrie,noiembrie si decembrie );
Art.18. - Plata taxei speciale de salubrizare se poate face si anticipat pentru tot anul
in curs.
Art.19 - Neplata taxei la termenele stabilite atrage dupa sine, calculul si plata
majorarilor de intarziere precum si aplicarea masurilor de urmarire si executare silita
prevazute lege.
Art.20 - Veniturile realizate din taxa de salubrizare si cheltuielile ocazionate de
functionarea serviciului creat sunt redate in anexele nr.6b și 6c.
Art. 21. – La cererea autorităților publice locale Președintele Asociației de proprietari
are obligația de a comunica situația pe apartamente a numărului de locuitori din asociația
respectivă , conform evidențelor asociației.
Art.22. - Sancțiuni
3

Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii
încât să fie considerate, potrivit legii infracţiuni și se sancționează
cu amendă
contraventionala cuprinsa intre 50 lei si 2.500 lei, in conformitate cu dispozitiile O.G.
nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor:
a) Nedepunerea declarației informative precum si depunerea acesteia peste termenul
de 15 zile ;
b) Necomunicarea numărului real de persoane care locuiesc într-o locuință;
c) Fapta președintelui asociației de proprietari de a nu comunica informațiile solicitate de
autoritățile publice locale cu privire la numărul de persoane pe apartamente, conform
evidențelor asociației.
Art. 23. – Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoanele
împuternicite din cadrul Administrației publice locale cu sprijinul poliției sau al jandarmeriei.
Art. 24. – Modelul declarației informative pentru taxa specială de salubrizare este
prevăzut în anexa nr.6a la prezentul Regulament.
Art. 25. - Prezentele prevederi se completează cu dispozițiile legislației fiscale în
vigoare.
Art. 26. – Prevederile H.C.L. nr. 97/25.10.2012, precum și orice alte prevederi contrare
se abrogă.

Preşedinte de şedinţă,
Brînzaniuc Adrian

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului,
Cons. jur. Daniel Spânu
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A N E X A nr. 6a

JUDETUL______________________________
CONTRIBUABIL__________________________
SEDIUL______________________________

VERIFICAT
DE__________________________
(Organ
de
specialitate)___________________
Nr/Data
inregistrarii______________________
Semnatura
Stampila

DECLARATIE
Privind stabilirea taxei de salubrizare pentru persoane fizice
Conform H.C.L. nr.__________din _____________2015
Subsemnatul
___________________________C.I. seria ______nr._______cod
numeric personal_________________eliberat de Politia ________la data de _______
Domiciliul: loc.____________, jud.___________, str.____________,nr.______, bl._____
Sc._____, ap.______, telefon___________
Declar pe propria raspundere ca ma oblig la plata taxei de salubrizare pentru
________persoane.
PERSOANE
Nr.crt.

FIZICE
Adresa cladirii

Cuantum
Lei/luna

Suma datorata pentru
anul fiscal 2016

TOTAL
5

OBLIGATII CONTRIBUABIL
1. Orice modificare privind datele inscrise in prezenta declaratie va fi comunicata, in
scris, la Directia economico financiara din cadrul Primariei municipiului Onesti, in termen
de 30 de zile de la data producerii acesteia in vederea operarii;
2. Pentru anul 2016, taxa speciala de salubrizare, se datoreaza lunar si se achita pana la
data de 25 a lunii urmatoare inclusiv.
Plata taxei speciale de salubrizare persoane fizice se poate face si anticipat pentru tot
anul in curs.
3. Neplata taxei la termenele stabilite atrage dupa sine, calculul si plata majorarilor de
intarziere precum si aplicarea masurilor de urmarire si executare silita conform Legii nr.
207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala;
4. Nedepunerea declaratiei sau a declaratiei rectificative precum si depunerea acestora
peste termen constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala
cuprinsa intre 25 lei si 2.500 lei;
5. Declaratia de impunere constituie instiintare de plata conform Codului de Procedura
Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare .

Numele si prenumele declarantului
______________________________
Semnatura
______________________________
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Anexa nr. 6b

VENITURI
Indicatori si calcule de fundamentare pentru perioada 01.01.2016 – 31.12.2016
la taxa de salubrizare.
Persoane fizice : 28.000 x 9,25 lei/persoană/lună x 12 luni = 31.080.000 lei

TOTAL AN = 31.080.000 LEI
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Anexa nr. 6c
SITUATIA CHELTUIELILOR PREVIZIONATE A SE EFECTUA DIN TAXA
DE SALUBRIZARE PE ANUL 2016

TOTAL CHELTUIELI

- 31.080.000 LEI

La determinarea cheltuielilor s-au avut în vedere următoarele elemente:
1. tariful licitat de colectare și transport
2. tariful de depozitare la deșeuri menajere

162,73 lei/tona, exclusiv TVA

24,00 lei/tona, exclusiv TVA

3. cheltuielile efectuate cu operațiunile de colectare, transport și depozitare
deșeuri nu pot depăși nivelul veniturilor, urmând a fi stabilite în funcție de cantitatea de
deșeuri generată de populația municipiului, neavând alte informații.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL

A N E X A nr. 7
la Hotărârea nr.146
din 22 decembrie 2015

REGULAMENT
privind stabilirea taxei de salubritate-mediu pentru persoane juridice în
municipiul Oneşti
Art. 1. – (1) Pentru funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi
privat de interes local, atribuite în gestiune delegată SC „Domeniul Public şi Privat Oneşti”
S.A., înfiinţată în subordinea consiliului local, având acţionar unic 100% Municipiul Oneşti,
se stabileşte taxa specială denumită „taxă de salubritate-mediu”, denumită în continuare taxă.
(2) Serviciile publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local
funcţionează în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare propriu, a Caietului de
sarcini şi a Contractului de delegare a gestiunii acestor servicii, întocmite în condiţiile legii.
(3) Serviciile publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local privesc
în principal activităţi în domeniul salubrizării zonelor publice, deratizare şi dezinsecţie,
întreţinere parcuri şi spaţii verzi, aranjamente florale, tăierea şi toaletarea arborilor, prinderea
şi sterilizarea a câinilor comunitari, deszăpezire, înlăturarea gheţii, nisipare, refacere
carosabil, etc., activităţi cu impact semnificativ asupra calităţii vieţii şi satisfacerii cerinţelor şi
nevoilor de utilitate publică ale comunităţii locale.
Art. 2. – (1) Taxa se plăteşte de către persoanele juridice care produc deşeuri menajere şi
nemenajere, care beneficiază de zonele de agrement şi spaţiile verzi din municipiu, care
solicită măsuri de deratizare, dezinsecţie sau tăiere arbori, precum şi de către cei care
utilizează drumurile publice pe raza municipiului Oneşti.
(2) Persoanele juridice cu capital de stat, privat sau mixt care au sediul, punctul de lucru,
sau desfăşoară activităţi economice în municipiul Oneşti sunt obligate la plata taxei stabilită
prin prezenta hotărâre.
Art. 3. – (1) Pentru persoanele juridice prevăzute la art.2, taxa se determină şi se achită
lunar în funcţie de număr de persoane angajate: cu contract colectiv sau individual de muncă,
convenţie civilă, contract de colaborare, cenzori, sezonieri, zilieri, etc. de către fiecare agent
economic.
(2) În cazul în care persoana juridică nu are angajaţi, aceasta datorează taxa pentru
reprezentanţii legali ai acesteia: administratori, asociaţi, precum şi alte persoane cu funcţii de
conducere, numai pentru perioada cât desfăşoară efectiv activitate.
Art. 4. – (1) Orice persoană juridică care datorează taxa are obligaţia de a calcula taxa
respectivă şi de a depune o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii
administraţiei publice locale până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului calendaristic pentru
care se calculează taxa.
(2) Stabilirea taxei pentru persoanele juridice se face pe baza declaraţiei de impunere a
acestora, care se depune la Serviciul constatare şi control fiscal din cadrul Direcţiei
economice a U.A.T municipiul Oneşti.
(3) La declaraţiile de impunere, se vor putea face modificări în timpul anului prin declaraţii
rectificative. Termenul de depunere al declaraţiei rectificative este de 30 de zile de la data
modificării situaţiei prevăzute la art.3.
(4) Declaraţia de impunere constituie în acelaşi timp şi înştiinţare de plată.
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Art. 5. – (1) Modelul declaraţiei de impunere este cel prevăzut în Anexa nr.7c la prezentul
Regulament.
(2) Formularul declaraţiei de impunere se distribuie gratuit, la cerere, de către Serviciul
constatare şi control fiscal din cadrul Direcţiei economice a U.A.T municipiul Oneşti.
Art. 6. – (1) Contribuabilii au obligaţia de a întocmi corect declaraţiile de impunere în
conformitate cu reglementările legale în vigoare, înscriind clar, lizibil şi complet informaţiile
prevăzute de formulare.
(2) În cazul în care Serviciul constatare şi control fiscal constată erori în completarea acesteia
va solicita în scris contribuabilului să se prezinte la sediul său, pentru efectuarea corecturilor
necesare, stabilind un termen scurt, ori să le trimită prin poştă cu confirmare de primire.
(3) Dacă contribuabilul nu s-a prezentat în 15 zile de la termenul stabilit pentru efectuarea
corecturilor, Serviciul constatare şi control fiscal va stabili din oficiu obligaţia de plată.
Art. 7. – (1) Depunerea declaraţiilor prevăzute la art.4 neconform cu realitatea, depunerea
peste termen, precum şi nedepunerea acestora constituie contravenţie şi se sancţionează
conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
(2) Achitarea amenzii contravenţionale nu exonerează contribuabilul de plata taxei stabilite
de prezentul Regulament.
(3) Prevederile prezentului articol se completează în mod corespunzător cu dispoziţiile
Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 8. - În cazul nedepunerii declaraţiei, obligaţia de plată se va stabili din oficiu de către
Serviciul constatare şi control fiscal, pe baza oricăror date şi informaţii deţinute de acesta
(date şi informaţii rezultate în urma controalelor efectuate la debitor sau la alţi contribuabili
care au legătură cu debitorul în cauză, din dosarul fiscal al debitorului, informaţii de la alte
autorităţi sau instituţii publice, persoane juridice private ori persoane fizice, etc.).
Art. 9. – (1) Cuantumul taxei, calculată de persoanele juridice prevăzute la art.2, pentru
anul de referinţă este de – 6 lei lei/lună/angajat;
(2) Nivelurile taxei se indexează prin hotărâre a Consiliului local, aprobată în condiţiile
legii, pe baza ratei inflaţiei comunicată de Direcţia Judeţeană de Statistică.
Art. 10.– (1) Sunt scutite de la plata taxei următoarele categorii de persoane juridice:
a) instituţiile/autorităţile publice;
b) persoanele juridice înfiinţate în subordinea Consiliului Local Oneşti;
c) instituţiile bugetare finanţate de la bugetul de stat/bugetul local;
d) asociaţiile locatari/proprietari; asociaţiile şi fundaţiile non-profit fără scop lucrativ;
e) cultele religioase recunoscute oficial în România;
f) partidele politice legal înregistrate;
g) instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului, cu excepţia celor care desfăşoară şi activităţi economice;
h) fundaţiile testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi
ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar,
social şi cultural;
i) organizaţiile umanitare care au ca unică activitate, prevăzută în statut, întreţinerea şi
funcţionarea căminelor de bătrâni şi a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani şi a
copiilor străzii;
j) societăţile comerciale de interes local la care unitatea administrativ-teritorială este
acţionar unic sau majoritar;
k) asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi
publice.
(2) Scutirea de la plata taxei se aplică persoanelor prevăzute la alin.1, lit. d)-k) începând cu
prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea
scutirii.
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Art. 11. - (1) Cuantumul taxei calculat de persoanele juridice prevăzute la art.2, se virează
lunar, până cel târziu la data de 25 inclusiv, pentru luna precedentă.
(2) Taxa plătită în plus se compensează sau se restituie, după caz, în termen de 30 de zile de
la data aprobării solicitării, în condiţiile legii.
(3) Neplata taxei la termenul stabilit atrage după sine calculul şi plata dobânzilor şi
penalităţilor de întârziere, precum şi aplicarea măsurilor de urmărire şi executare silită,
prevăzute de Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
Art. 12. – (1) Constatarea, aşezarea şi urmărirea încasării taxei se realizează de către
Serviciile de specialitate ale Direcţiei economice din cadrul U.A.T municipiului Oneşti.
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către Primar şi persoanele
împuternicite din cadrul Serviciului constatare şi control fiscal.
(3) Prevederile prezentului articol se completează în mod corespunzător cu dispoziţiile
Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 13. - (1) Sumele încasate se utilizează exclusiv pentru activităţile de salubrizare a
zonelor publice: deratizare şi dezinsecţie, măturatul manual al căilor, trotuarelor, parcărilor şi
aleilor publice, întreţinere parcuri şi spaţii verzi la nivel de municipiu, închirieri de utilaje,
procurare de echipamente de protecţie, puieţi, flori, precum şi pentru cheltuieli privind
mediul: măsuri de neutralizare şi înlăturare a unor premise de afectare a mediului natural
ambiant, prevenirea poluării aerului şi apelor, acţiuni de conştientizare a cetăţenilor privind
păstrarea curăţeniei, întreţinerea aspectului estetic al străzilor, trotuarelor, şi pieţelor, al
coşurilor de colectare, precum şi altor dotări publice, tăierea şi toaletarea arborilor, prinderea
şi sterilizarea a câinilor comunitari, deszăpezire, înlăturarea gheţii, nisipare, refacere
carosabil, etc.
(2) Taxa se încasează într-un cont distinct, al bugetului local, fiind utilizată în scopurile
pentru care au fost înfiinţată pentru alocaţii bugetare acordate şi cheltuielile de organizare şi
funcţionare a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, iar contul de execuţie al
acesteia se aprobă de consiliul local, prin hotărâre.
(3) Sumele rămase neutilizate stabilite ca diferenţă între veniturile încasate şi plăţile
efectuate se raportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, o dată cu încheierea exerciţiului
bugetar.
Art. 14. – (1) Împotriva titlului de creanţă, precum şi împotriva altor acte administrative
fiscale se poate formula contestaţie potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data
comunicării actului administrativ fiscal, sub sancţiunea decăderii.
(2) Baza de impunere şi impozitul, taxa sau contribuţia stabilite prin decizie de impunere se
contestă numai împreună.
(3) Soluţionarea contestaţiei se face prin dispoziţie motivată a primarului, fiind definitivă în
sistemul căilor administrative de atac.
(4) Introducerea contestaţiei pe calea administrativă de atac nu suspendă executarea actului
administrativ fiscal.
(5) Dispoziţiile emise în soluţionarea contestaţiilor pot fi atacate la instanţa judecătorească de
contencios administrativ competentă.

Preşedinte de şedinţă,
Brînzaniuc Adrian
Contrasemnează,
Secretarul Municipiului,
Cons. jur. Daniel Spânu
3

A N E X A nr. 7a

VENITURI
indicatori şi calcule de fundamentare
privind determinarea taxei de salubritate – mediu
pentru anul 2016
Art.1 - (1) Taxa de salubritate – mediu se determină şi se achită lunar de persoanele
juridice care îşi au sediul, punctul de lucru, sau desfăşoară activităţi economice în municipiul
Oneşti, în funcţie de numărul de persoane angajate: cu contract colectiv sau individual de
muncă, contract de colaborare, cenzori, sezonieri, zilieri, etc. de fiecare agent economic.
(2) În cazul în care persoana juridică nu are angajaţi, aceasta datorează taxa pentru
reprezentanţii legali ai acesteia: administratori, asociaţi, precum şi alte persoane cu funcţii de
conducere, numai pentru perioada cât desfăşoară efectiv activitate.
Art.2 - Cuantumul taxei de salubritate-mediu, calculată de persoanele juridice
prevăzute la art.1, pentru anul de referinţă este de 10 lei /lună/angajat si se virează lunar,
până cel târziu la data de 25 inclusiv, pentru luna precedentă.
Art.3 - Fundamentarea taxei de salubritate –mediu.
a) agenţii economici platitori care îşi au sediul, punctul de lucru sau
desfăşoară activităţi economice în municipiul Oneşti

~

1985

b) numărul mediu scriptic al persoanelor angajate la agenţii economici care îşi au sediul,
punctul de lucru sau desfăşoară activităţi economice în municipiul Oneşti
~ 12000
c) taxa lunară estimată: nr.angajaţi 12.000 x 10 lei/pers./lună = 105.000 lei
Suma totală estimată de încasat din taxa de salubritate – mediu pentru anul 2016:
12 luni x 105.000 lei/lună = 126.000 lei
Art.4 - Suma reţinută de agenţii economici reprezentând taxa de salubritate – mediu,
începând cu data de 01.01.2016, se va vira lunar până cel târziu la data de 25 inclusiv, pentru
luna precedentă.
Art.5 - Neplata taxei de salubritate – mediu la termenul stabilit, atrage după sine,
calcularea şi plata accesorilor precum şi aplicarea măsurilor de urmărire şi executare silită
prevăzute de Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
Art.6. - Constatarea, aşezarea şi urmărirea încasării taxei se realizează de către
Serviciile de specialitate ale Direcţiei economice din cadrul UAT municipiul Oneşti.
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A N E X A nr. 7b

SITUAŢIA CHELTUIELILOR
previzionate a se efectua din taxa de
salubritate – mediu pe anul 2016

TOTAL cheltuieli anuale:

126.000 lei

din care:
a. Cheltuieli de personal
b. Alocaţii bugetare, în conformitate cu contractul de
delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare
a domeniului public şi privat de interes local

52.000 lei

c. Cheltuieli materiale, servicii
- deratizare şi dezinsecţie, măturatul manual al căilor, trotuarelor, parcărilor şi aleilor
publice, întreţinere parcuri şi spaţii verzi la nivel de municipiu, închirieri de utilaje,
procurare de echipamente de protecţie, puieţi, flori, precum şi cheltuieli privind
mediul: măsuri de neutralizare şi înlăturare a unor premise de afectare a mediului
natural ambiant, prevenirea poluării aerului şi apelor, acţiuni de conştientizare a
cetăţenilor privind păstrarea curăţeniei, întreţinerea aspectului estetic al străzilor,
trotuarelor, şi pieţelor, al coşurilor de colectare, precum şi altor dotări publice, tăierea
şi toaletarea arborilor, prinderea şi sterilizarea a câinilor comunitari, deszăpezire,
înlăturarea gheţii, refacere carosabil, etc.
74.000 lei
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A N E X A nr. 7c
Judeţul ……………………
Contribuabil…………………..
Sediu…………………………
Nr. Reg. Com……………….
Banca/Cont……………………
C.U.I ……………….
Adresă locul desfăşurării activităţii
Judeţ ………………………
Localitatea …………………….
Adresa……………………

VERIFICAT,
(Organ de specialitate)………………..
Nr./Data înregistrării……………..
Semnătura
Ştampila

DECLARAŢIE
privind stabilirea taxei de salubritate-mediu pentru
persoane juridice pe anul 2016
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Perioada (luna) pentru care se
declară nr. de salariaţi

Nr.
salariaţi

Cuantum
lei/lună/salariat

Suma
datorată

Obligaţiile contribuabilului :
1. Orice modificare privind datele înscrise în prezenta declaraţie va fi comunicată,
în scris, la Direcţia economica din cadrul U.A.T municipiului Oneşti în termen de 30
zile de la data producerii acesteia în vederea operării.
2. Taxa de salubritate - mediu se determină şi se achită lunar în funcţie de numărul de
persoane angajate cu contract colectiv sau individual de muncă, convenţie civilă,
contract de colaborare, cenzori, sezonieri, zilieri, etc., de fiecare agent economic,
care îşi are sediul, punctul de lucru sau desfasoară activităţi economice în municipiul
Oneşti.
3. (1) Cuantumul taxei, calculată de persoanele juridice pentru anul de referinţă este
de 6 lei lei/lună/angajat şi se virează lunar, până cel târziu la data de 25 inclusiv,
pentru luna precedentă.
(2) Nivelurile taxei se indexează, prin hotărâre a Consiliului local, aprobată în
condiţiile legii, pe baza ratei inflaţiei comunicată de Direcţia Judeţeană de Statistică.
4. Plata se va face prin :
- plată directă la caseria Direcţiei Economico-Financiare;
6

-

plată prin virament în contul nr. RO14TREZ06221360206XXXXX deschis la
Trezoreria Municipiului Oneşti ;
încasare electronică : www.onesti.ro, cu respectarea condiţiilor legale de
acces instrumentele de plată în mediul electronic.

5. Neplata taxei la termenele stabilite atrage după sine, calcularea şi plata majorarilor
de întârziere precum şi aplicarea măsurilor de urmărire şi executare silită conform
Legii nr.207/2015, privind Codul de procedură fiscală.
6.
(1) Depunerea declaraţiilor neconform cu realitatea, depunerea peste termen,
precum şi nedepunerea acestora constituie contravenţie şi se sancţionează conform
art.294, alin.(3) şi alin.(6) din Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal.
(2) Achitarea amenzii contravenţionale nu exonerează contribuabilul de plata
taxei de salubritate-mediu.
7. În cazul nedepunerii declaraţiei, obligaţia de plată se va stabili din oficiu de către
Serviciul Constatare şi Control Fiscal, pe baza oricăror date şi informaţii deţinute de
acesta (date şi informaţii rezultate în urma controalelor efectuate la debitor sau la alţi
contribuabili care au legătură cu debitorul în cauză, din dosarul fiscal al debitorului,
informaţii de la alte autorităţi sau instituţii publice, persoane juridice private ori
persoane fizice, etc.).

Numele şi prenumele declarantului

Semnătura
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