JUDEJUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

HOTARARE
privind stabilirea impozitelor $i taxeIor locaIe in Municipiul Campina,
pentru anuI fiscal 2022
Avand in vedere Referatul de aprobare nr.45.690/3 noiembrie 2021 al d-lui
Ioan-Alin Moldoveanu - Primarul Municipiului Campina, prin care se propune
stabilirea impozitelor $i taxelor locale in Municipiul Campina, pentru anul fiscal
2022;
Tinand seama de:
- raportul inregistrat sub nr.45.693/3 noiembrie 2021, Tntocmit de DirecJia
Economica din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul inregistrat sub nr.45.694/3 noiembrie 2021, Tntocmit de Serviciul
Administrarea Domeniului Public $i Privat din cadrul Primariei Municipiului
Campina;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului
Campina, respectiv Comisia buget, finan{e, administrarea domeniului public ^i privat
sJ agricultura;
- avizul Secretarului General al Municipiului Campina, inregistrat sub
nr.45.696/3 noiembrie 2021;
In conformitate cu prevederile:
- art.l, art.2, alin.(l), lit."h", precum si cele ale Titlului IX din Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art.266, alin.(5) $i alin.(6) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura
fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art.9, pct.3 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la
15 octombrie 1985 $i ratificata prin Legea nr.l99/1997;
- art.5, alin.(l), lit."a", art.l6, alin (2), art.20, alin.(l), lit."b", art.27 si ale
art.30 din Legea privind fmanJele publice locale nr.273/2006, cu modificarile sj
completarile ulterioare;
- art.6, alin.(3) si art.30, alin.(l), lit."c" din Legea nr.24/2000 privind normele
de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, modificata si
completata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art.l29, alin.(2), lit"b" si alin.(4), lit."c" din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019
privind^ Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.l96, alin.(l), lit."a", coroborat cu art.l39, alin.(l) si alin.(3),
lit."c" din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare,
s*.

Consiliul Local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.
ART.1.(1) - Se stabilesc impozitele sJ taxele locale in Municipiul Campina,
pentru anul fiscal 2022, in conformitate cu Anexa nr.l, care face parte integranta din
prezenta hotarare.

(2) - Pentru determinarea impozitelor si taxelor locale Consiliul Local
aproba urmatoarele:

(A) IMPOZITUL PE CLADIRI
/ - PERSOANE FIZICE
Nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevazute m Tabloul cuprinzand valorile
impozabile pentru calculul impozitului pe cladiri pentru anul 2022, stabilite potrivit
Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
conform Capitolului I din Anexa nr.l care face parte integranta din prezenta
hotarare.
(a) Cota de impozit pentru cladirile rezidentiale $i cladirile-anexa, aflate in
proprietatea persoanelor fizice $i care se aplica valorii impozabile conform art.457,
alin.(l), este:
Cotele stabilite prin Codul Cota stabilita de Consiliul
Local pentru anul 2021
fiscal
0,08 %
0,08 % - 0,2 %

Propunere cota pentru
anul 2022
0,08 %

(b) Cota de impozit ce se aplica asupra valorii cladirilor nerezidentiale
reevaluate aflate in proprietatea persoanelor fizice, prevazuta la art.458, alin.(l) din
Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile $i completarile ulterioare,
este:
Cotele stabilite prin Codul Cota stabilita de Consiliul
fiscal
Local pentru anul 202 1
0,2 %
0,2%- 1,3%

Propunere cota pentru
anul 2022
0,2 %

(c) Cota de impozit ce se aplica asupra valorii cladirilor nerezidentiale
nereevaluate aflate in proprietatea persoanelor fizice, prevazuta la art.458, alin (4)
din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile $i completarile
ulterioare, este:
Cota stabilita prin Codul
Cota stabilita de Consiliul
Propunere cota pentru
fiscal
Local pentru anul 202 1
anul 2022
2%
2%
2%
NOTA : Cladire reevaluata, in cazul persoanelor fizice, conform Legii nr.227/2015,
privind Codul Fiscal, cu modificarile $i completarile ulterioare, inseamna valoarea
rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit in ultimii 5 ani anteriori anului de
referinJa.
(d) cota de impozit ce se aplica asupra valorii cladirilor cu destinatie
mixta, aflate Tn proprietatea persoanelor fizice, cand proprietarul nu declara la
organul flscaI suprafa{a folosita Tn scop nereziden{ial, conform art.459, alin.(3)
din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
este:
Cota stabilita prin Codul
fiscal
0,3 %

Cota stabilita de Consiliul
Local pentru anul 202 1
0,3 %

Propunere cota pentru
anul 2022
0,3 %

(e) Cota de impozit ce se aplica asupra valorii impozabile a cladirilor
nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, prevazuta la art.458, alin.(3)
din Legea nr.227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificarile $i completarile
ulterioare, utiIizate pentru activitati din domeniul agricol este:
Cota stabilita prin Codul
fiscal
0,4 %

Cota stabilita de Consiliul
Local pentru anul 2021
0,4 %

Propunere cota pentru
anul 2022
0,4 %

II - PERSOANE JURIDICE
(a) Cota de impozit/taxa ce se aplica asupra valorii impozabile a cIadirilor
rezidentiale reevaluate, aflate in proprietatea sau de^inute de persoanele juridice,
prevazuta la art.460, alin.(l) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare, este:
Cotele stabilite prin Codul Cota stabilita de Consiliul
Propunere cota pentru
fiscal
Local pentru anul 202 1
anul 2022
0,08 % - 0,2 %
0,08 %
0,08 %
NOTA : Cladire reevaluata, in cazul persoanelorjuridice, conforrn Legii nr.227/2015
privind Codul Fiscal, cu modificarile $i completarile ulterioare, inseamna valoarea
rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit in ultimii 5 ani anteriori anului de
referin^a.
(b) Cota de impozit/taxa ce se aplica asupra valorii impozabile a cIadirilor
nerezidentiale reevaluate, aflate in proprietatea sau depnute de persoanele juridice,
prevazuta la art.460, alin.(2), coroborat cu art.489, alin.(2) din Legea nr.227/2015
privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, este:
Cotele stabilite
prin Codul
fiscal
0,2%- 1,3%

Cota plus cota adi^ionala de 7,7 %
stabilita de Consiliul Local pentru
anu!2021
1,4%

Propunere cota plus cota
adi{ionala de 7,7 % pentru
anul 2022
1,4 %

(c) Cota de impozit/taxa ce se aplica asupra valorii impozabile a cIadirilor
nereevaluate, aflate in proprietatea sau de^inute de persoanele juridice, prevazuta la
art.460, alin.(8), coroborat cu art.489, alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul
Fiscal, cu modificarile $i completarile ulterioare, este:
Cota stabilita
prin Codul
fiscal
5%

Cota plus cota aditionala de 50 %
stabilita de Consiliul Local pentru
anu!2021
7,5 %

Propunere cota plus cota
adi{ionala de 50 % pentru
anul 2022
7,5 %

(d) Cota de impozit ce se aplica asupra valorii impozabile a cIadirilor
nerezidentiale utilizate pentru activitati din domeniul agricol, aflate Tn
proprietatea persoanelorjuridice, prevazuta la art.460, alin.(3) din Legea nr.227/2015
privind Codul Fiscal, cu modificarile $i completarile ulterioare, este:

Cota stabilita prin Codul
fiscal
0,4 %

Cota stabilita de Consiliul
Local pentru anul 2021
0,4 %

Propunere cota pentru
anul 2022
0,4 %

(B) TAXAPECLADIRI
Taxa asupra cladirilor proprietate publica sau privata a statului ori a unita^ilor
administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date Tn administrare ori in
folosinJa, prevazuta la art.455, alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal,
cu modificarile $i completarile ulterioare, se stabileste la valorile $i in condi^iile
similare impozitului pe cladiri.

(C) IMPOZITUL PE TEREN
Nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevazute in Tabloul cuprinzand valorile
impozabile pentru calculul impozitului pe teren pentru anul 2022, stabilite potrivit
Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile $i completarile ulterioare,
conform Capitolului II din Anexa nr.l, care face parte integranta din prezenta
hotarare;

(D) TAXA PE TEREN
Taxa asupra terenurilor proprietate publica sau privata a statului ori a
unita^ilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori
in folosinJa, prevazuta la art.463, alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul
Fiscal, cu modificarile $i completarile ulterioare, se stabile$te la valorile $i in condi^ii
similare impozitului pe teren.

(E) IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Conform art.470, alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare, in cazul mijloacelor de transport hibride,
impozitul se reduce cu 50% fa^a de nivelul stabilit conform Capitolului III din Anexa
nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare. Autovehiculele acJionate
electric beneficiaza de scutire integrala de la plata impozitului conform art.469,
alin.(l), lit."n" din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile sj
completarile ulterioare.

(F) TAXA PENTRU
PUBLICITATE

SERVICIILE

DE

RECLAMA

SI

Taxa pentru serviciile de reclama $i publicitate se calculeaza conform art.477,
alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile $i completarile
ulterioare, prin aplicarea cotei de impozit la valoarea serviciilor de reclama $i
publicitate, care este de:
Cota stabilita prin Codul
fiscal
3%

Cota stabilita de Consiliul
Local pentru anul 202 1
3%

Propunere cota pentru
anul 2022
3%

(G) IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit la suma
incasata din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor in conformitate cu
art.481, alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare, cotele fiind de:
a. in cazul unui spectacol de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic
sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un
spectacol de circ sau orice competifoe sportiva interna sau internaponala:
Cota stabilita de Consiliul
Propunere cota pentru
Cota stabilita prin Codul
Local pentru anul 2021
fiscal
anul 2022
2%
2%
2%
b. in cazul oricarei alte manifestari artistice decat cele enumerate la litera a:
Cota stabilita prin Codul
Cota stabilita de Consiliul
Propunere cota pentru
fiscal
Local pentru anul 2021
anul 2022
5%
5%
5%

(H) TAXELE JUDICIARE DE TIMBRU
Taxe care sunt stabilite in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.80/2013
privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile $'i completarile ulterioare.

(I) SANCTIUNI
Nivelurile sanc{iunilor sunt stabilite prin art.493 din Legea nr.227/2015
privind Codul Fiscal, cu modificarile $i completarile ulterioare.
Limitele minime $i maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice
Contraven{ia prevazuta la alin.(2), lit.a) se sanc^ioneaza cu amenda de
Art. 493
la 80,00 lei la 315,00 lei, iar cele de la lit.b) cu amenda de la 315,00 de
alin.(3)
lei la 785,00 lei.
Art. 493 Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea.
eviden^a s,i gestionarea, dupa caz, a abonamentelor $i a biletelor de
alin.(4)
intrare la spectacole constituie contravemie si se sanc{ioneaza cu
amenda de la 367,00 de lei la 1.782,00 lei.
Limitele minime si maxime ale amenzilorin cazul oersoanelor iuridice
Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea,
vanzarea, eviden^a $i gestionarea, dupa caz, a abonamentelor ^i a
Art. 493
alin.(4)
biletelor de intrare la spectacole constituie contravem;ie s,i se
sanc^ioneaza cu amenda de la 1.467,00 lei la 7.126,00 lei
Necomunicarea informajiilor s,i a documentelor de natura celor
Art. 493
prevazute la art.494, alin.(12), in termen de cel mult 15 zile
alin.(4')
lucratoare de la data primirii solicitarii constituie contraven^ie s,i se
sanc|ioneaza cu amenda de la 565,00 la 2.751,00 lei

alm.(5)

Contraven^ia prevazuta la alin.(2), lit.a) se sanctioneaza cu amenda
317,00 la 1.260,00 lei, iar cele de la lit.b) cu amenda de la
0 lei la 3.143,00 lei.

ART.2. - Pentru plata cu anticipa^ie a impozitului/taxei datorat/e pe intregul
an pana la data de 31.03.2022 inclusiv, pentru persoane fizice, respectiv persoane
juridice, se acorda bonificatie de 10%, astfel:
- la impozitul/taxa pe cladiri - 10%, conform art.462, alin.(2) din Legea
nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile $i completarile ulterioare;
- la impozitul/taxa pe teren - 10%, conform art.467, alin.(2) din Legea
nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile $i completarile ulterioare;
- la impozitul pe mijloacele de transport - 10 %, conform art.472, alin.(2) din
Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile $i completarile ulterioare.
ART.3. - Se aproba Regulamentul pentru eliberarea/vizarea anuala a
autoriza$iilor privind desfa$urarea activitaJii prevazuta la art.475, alin.(3) din Legea
nr.227/2015 privind Codul Fiscal, activitate desfa$urata pe raza administrativa a
Municipiului Campina, Tn conformitate cu Anexa nr.2, care face parte integranta din
prezenta hotarare.
ART.4. - Se aproba majorarea cu pana la 500% a impozitului pentru terenurile
neTngrijite, situate Tn intravilanul Municipiului Campina, conform H.C.L. nr.62/
28 aprilie 2021 pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea $i stabilirea
criteriilor de Tncadrare a cladirilor $i terenurilor Tn categoria imobilelor neTngrijite,
situate Tn intravilanul Municipiului Campina, Tn vederea majorarii impozitului cu
pana la 500% pentru acestea.
ART.5. - Scutirile la plata impozitelor si taxelor locale se acorda conform
art.456, alin.(l), art.464, alin.(l), art.469, alin.(l), art.476, alin.(l), art.479, respectiv
art.482 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare.
ART.6.(1) - Se acorda alte scutiri de la plata impozitelor si taxelor locale prin
Hotarare a Consiliului Local Tn conformitate cu Anexa nr. 3, care face parte
integranta din prezenta hotarare, Tn baza art.456, alin.(2), art.464, alin.(2), art.476,
alin.(2), art.485, alin.(l) si art.487 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificarile $i completarile ulterioare.
(2) - Scutirile de impozite/taxe aprobate prin Hotarare a Consiliului
Local se acorda Tn conformitate cu procedurile existente.
ART.7. - Crean{ele fiscale restante aflate Tn sold la data de 31 decembrie 2021,
mai mici de 40 lei, se anuleaza, conform art.266, alin.(5) si alin.(6) din Legea
nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile
ulterioare. Plafonul se aplica totalului crean^elor fiscale datorate si neachitate de
debitori aflate Tn sold la31 decembrie 2021.

ART.8. - Prezenta hotarare se comunica:
- InstituJiei Prefectului Jude^ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Direc$iei economice.
Pre$edinte de ^edin^a,
Consilier,
Zagan Horatiu - Teodor

Campina, 23 decembrie 2021

Nr. 190

Contrasemneaza,
Secr^arGeneral,
MoIdqyeanu Elena

ANEXA nr. 1
la H.C.L. nr. 190/23 decembrie 2021
Pre^edinte de $edinta,
Consilier,
Zagan H0f&tiu - Teodor

TABLOUL
cuprinzand valorile impozabile, nivelurile impozitelor si taxelor locale, taxele speciale care
se stabilesc, se actualizeaza sau se ajusteaza, dupa caz, de catre Consiliul Local al
Municipiului Campina,
in limitele si m conditiile Titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificarile $i completarile ulterioare,
pentru anul fiscal 2022

CAPITOLULI
art.455 din Lesea nr.227/2015 si art.457, alin.(2) coroborat cu alin. (6) din Lesea nr.227/2015

A. IMPOZITUL PE CLADIRILE REZIDENTIALE
VaIorile impozabiIe exprimate in lei/mp suprafa{a construita desfasurata a cladirilor reziden{iale si cladirilor anexa apartinand
persoanelor fizice:

Nr.
crt.
A

lei/
mp
B

lei/
mp
C

lei/
mp
D

lei/
mp

Tipul cladirii

Zona A
Cu
Fara
instala{ii
instala{ii

ZonaC
ZonaB
Cu
Fara
Cu
Fara
instalatii instalatii instalatii instalafii

ZonaD
Fara
Cu
instalatii instala{ii

Cladire cu cadre din beton armat sau cu pere{i exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament
termic si/sau chimic
Valoarea stabilita de Consiliul Local
pentruanul 2021
Propunere valori pentru anul 2022
indexate cu rata inflatiei 2,6%

2.641,00

1.584,50

2.531,00

1.518,50

2.421,00

1.452,50

2.311,00

1.386,50

2.709,67

1.625,70

2.596,81

1.557,98

2.483,95

1.490,27

2.371,09

1.422,55

Cladire cu pere|i exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui
tratament termic si/sau chimic
Valoarea stabilita de Consiliul Local
pentru anul 2021
Propunere valori pentru anul 2022
indexate cu rata inflatiei 2,6%

792,50

528,50

759,50

506,50

726,00

484,50

693,50

462,50

813,11

542,24

779,25

519,67

744,88

497,10

711,53

474,53

Cladire - anexa cu cadre din beton armat sau cu pere|i exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate In urma unui
tratament termic
Valoarea stabilita de Consiliul Local
pentru anul 2021
Propunere valori pentru anul 2022
indexate cu rata inflatiei 2,6%

528,50

462,50

506,50

443,50

484,50

424,00

462,50

405,00

542,24

474,53

519,67

455,03

497,10

435,02

474,53

415,53

Cladire - anexa cu pere{i exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic si/sau chimic
Valoarea stabilita de Consiliul Local
pentru anul 2021
Nivelurile pentru anul 2022 indexate
cu rata inflatiei 2,6%

330,50

198,50

317,00

190,50

303,00

182,00

298,50

174,00

339,09

203,66

325,24

195,45

310,88

186,73

306,26

178,52

^p-

E

F

G

lei/
mp

^

In cazul contribuabilului care
de|ine la aceeasi adresa incaperi
amplasate la subsol, la demisol
75 % din suma care s-ar aplica cladirii
si/sau la mansarda, utilizate ca
locuin{a, Tn oricare dintre tipurile
de cladiri prevazute la lit. A-D
In cazul contribuabilului care
de{ine la aceeasi adresa mcaperi
amplasate la subsol, la demisol
50 % din suma care s-ar aplica cladirii
si/sau la mansarda, utilizate In
alte scopuri decat cel de locuin{a,
In oricare dintre tipurile de
cladiri prevazute la lit. A-D
Art.457, alin.(7) din Legea nr.227/2015
Pentru cladirile structurate in blocuri cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente - valorile impozabile pe m.p.
Pentru apartament situat intr-un
bloc cu mai mult de 3 niveluri si
Zona A
Zona B
Zona C
Zona D
8 apartamente
Valoarea stabilita de Consiliul Local
pentruanu!2021
Propunere valori pentru anul 2022
indexate cu rata inflatiei 2,6%

2.531,00

2.421,00

2.311,00

2.201,00

2.596,81

2.483,95

2.371,09

2.258,23

B. TAXA PE CLADIRI
Reprezinta sarcina fiscala a concesionariIor, chiriasilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosin{a,
diipa caz, stabilita m conditii similare impozitului pe cladiri.

CAPITOLULII
A. IMPOZITUL PE TEREN
A.L- art.465, alin.(2) din Legea nr.227/2015
Impozitul pe terenurile amplasate in intravilan, Tnregistrate in registrul agricol la categoria de foIosin{a terenuri cu
construc{ii
Zona in cadrul localitafii
A
B
C
D

Valoarea stabilita de
Consiliul Local pentru
anu!2021
0,6648
0,4637
0,2935
0,1552

lei/mp/an
Propunere valori pentru
anul 2022 indexate cu
rata inflatiei 2,6%
0,6821
0,4758
0,3011
0,1592

A.2. - art.465, alin.(3),(4),(5) din Lesea nr.227/2015
Impozitul pe terenurile amplasate in intravilan, inregistrate in registrul agricol la alta categorie de folosinfa decat cea de terenuri
cu construcfii
lei/mp/an

ZONA
CATEGORIA DE FOLOSINTA

ZONAA

ZONAB

ZONAC

ZONAD

Valoarea stabilita de Consiliul Local pentru anul 2021

0,0124

Propunere valori pentru anul 2022 indexate cu rata inflatiei 2,6%

0,0127

0,0092
0,0094

0,0084
0,0086

0,0066
0,0068

0,0092
0,0094

0,0084
0,0086

0,0066
0,0068

0,0057
0,0058

1.

2.

Teren arabil

Pasune

Valoarea stabilita de Consiliul Local pentru anul 2021
Propunere valori pentru anul 2022 indexate cu rata inflatiei 2,6%

3.

FaneaJ:a

Valoarea stabilita de Consiliul Local pentru anul 2021
Propunere valori pentru anul 2022 indexate cu rata inflatiei 2,6%

4.

Propunere valori pentru anul 2022 indexate cu rata inflatiei 2,6%

Propunere valori pentru anul 2022 indexate cu rata inflatiei 2,6%

Propunere valori pentru anul 2022 indexate cu rata inflatiei 2,6%

0,0202
0,0207

0,0155
0,0159

0,0124
0,0127

0,0084
0,0086

0,0234
0,0240

0,0202
0,0207

0,0155
0,0159

0,0124
0,0127

0,0124
0,0127

0,0092
0,0094

0,0084
0,0086

0,0067
0,0069

0,0067
0,0069
X

0,0057
0,0058
X
X

0,0035
0,0036
X
X

X
X

Teren cu ape

Valoarea stabilita de Consiliul Local pentru anul 2021
Propunere valori pentru anul 2022 indexate cu rata inflatiei 2,6%

8.
9.

0,0057
0,0058

Padure sau alt teren cu vegeta{ie forestiera

Valoarea stabilita de Consiliul Local pentru anul 2021

7.

0,0066
0,0068

Livada

Valoarea stabilita de Consiliul Local pentru anul 2021

6.

0,0084
0,0086

Vie

Valoarea stabilita de Consiliul Local pentru anul 2021

5.

0,0092
0,0094

Drumuri $i cai ferate
Teren neproductiv

x

x
x

'

A.3.- art.465, alin.(7) din Legea nr.227/2015
Impozitul pe terenurile amplasate in extravilan
- Iei/ha/an Nr.
crt.

CATEGORIA DE FOLOSINTA

1
2
3
4
5
6
7
8
8.1
9
10

Teren cu construcjii
Teren arabil
Pa:=;une
Fanea{a
Vie pe rod
Livada pe rod
Padure sau alt teren cu vegeta{ie forestiera
Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole
Teren cu amenajari piscicole
Drumuri $i cai ferate
Teren neproductiv

Valoarea stabilita de
Consiliul Local pentru
anu!2021
99,50
160,00
89,50
89,50
176,50
179,50
51,00
19,00
109,00
X

x

Propunere valori pentru
anul 2022 indexate cu
rata inflatiei 2,6%
102,09
164,16
91,83
91,83
181,09
184,17
52,33
19,49
111,83
X
X

B. TAXA PE TEREN
Reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, chiriasilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta,
dupa caz, stabilita Tn condi{ii similare impozitului pe teren.

CAPITOLULIII
IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
A - art.470, alin.(2) din Lesea nr.227/2015
Pentru mijloacele de transport cu tracfiune mecanica
- persoane fizice si juridice -

TIPUL MIJLOCULUI DE TRANSPORT
I. Vehicule inmatriculate
1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea
cilindrica pana la 1600 cm^, inclusiv
2. Motociclete, tricicluri si cvadricicluri cu capacitatea cilindrica de
peste 1600 cmc
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cnr* si 2000 cnr*,
inclusiv
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cm* si 2600 cnY*,
inclusiv
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cnr* si 3000 cm^,
inclusiv
6. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cnr*
7. Autobuze, autocare, microbuze
8. Alte autovehicule cu trac|iune mecanica cu masa total maxima
autorizata de pana la 12 tone, inclusiv
9. Tractoare inmatriculate
II. Vehicule inregistrate
1. Vehicule cu capacitate cilindrica
1 . 1 Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800 cm^
1 .2 Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 crn^
2. Vehicule fara capacitate cilindrica eviden{iata

Impozit
lei/200 cm^ sau fracfiune din aceasta
Valoarea stabilita de Consiliul
Local pentru anul 202 1

Propunere valori pentru anul 2022
indexate cu rata inflatiei 2,6%

9,00

9,23

10,00

10,26

20,00

20,52

79,50

81,57

158,50

162,62

319,50
26,50

327,81
27,19

33,50

34,37

20,00

20,52
lei/200 cm^

4,50
7,00
88,50 lei/an

4,62
7,18
90,80 lei/an

In cazul unui atas, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

- art.470, alin.(5) din Lesea

nr.227ffl)15

Pentru autovehicule de transport de marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone
- persoane fizice si juridice -

NUMARUL DE AXE $I GREUTATEA BRUTA
INCARCATA MAXIMA ADMISA

I. 2 axe
1 . Masa de cel putin 1 2 tone, dar mai mica de 1 3 tone
2. Masa de cel putin 13 tone, dar mai mica de 14 tone
3. Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 15 tone
4. Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 18 tone
II. 3 axe
1 . Masa de cel putin 1 5 tone, dar mai mica de 1 7 tone
2. Masa de cel putin 17 tone, dar mai mica de 19 tone
3. Masa de cel putin 19 tone, dar mai mica de 21 tone
4. Masa de cel putin 21 tone, dar mai mica de 23 tone
5. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone
6. Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone
III. 4 axe
1 . Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone
2. Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 27 tone
3. Masa de cel putin 27 tone, dar mai mica de 29 tone
4. Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 3 1 tone
5. Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 32 tone

Impozitul tn lei/an
Valoarea stabilita de Consiliul Local
Propunere valori pentru anul 2022 conform
pentru anul 2021
art,491 alin.(l') din Legea nr.227/2015
Ax(e) motor(oare) cu
Alte sisteme de
Ax(e) motor(oare) cu
Alte sisteme de
suspensie pentru
sistem de suspensie
suspensie
sistem de suspensie
pentru axele
axele motoare
pneumatica sau
pneumatica sau
echivalentele
motoare
echivalentele
recunoscute
recunoscute
0
156,50
435,00
611,00

156,50
435,00
611,00
1.383,50

0
153,50
425,50
599,00

153,50
425,50
599,00
1.355,50

156,50
273,00
560,50
727,50
1.121,50
1.121,50

273,00
560,50
727,50
1.121,50
1.742,00
1.742,00

153,50
267,50
549,50
712,50
1.098,50
1.098,50

267,50
549,50
712,50
1.098,50
1.707,00
1.707,00

560,50
737,50
1.151,00
1.828,00
1.828,00

737,50
1.151,00
1.828,00
2.711,50
2.711,50

712,50
722,50
1.128,00
1.791,00
1.791,00

722,50
1.128,00
1.791,00
2.657,00
2.657,00

- art.470, alin.(6) din Lesea nr.227/2
Pentru combina{ii de autovehicuIe (autovehicuI articulat sau tren rutier) de transport de marfa cu masa totala maxima autorizata
egala sau mai mare de 12 tone
- persoane fizice sJ juridice -

NUMARUL DE AXE $I GREUTATEA BRUTA
INCARCATA MAXIMA ADMISA

1
2
O

4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2

I. 2 + 1 axe
Masa de cel pu{in 12 tone, dar mai mica de 14 tone
Masa de cel pufin 14 tone, dar mai mica de 16 tone
Masa de cel pu|in 1 6 tone, dar mai mica de 1 8 tone
Masa de cel pu{in 1 8 tone, dar mai mica de 20 tone
Masa de cel pu{in 20 tone, dar mai mica de 22 tone
Masa de cel pu|in 22 tone, dar mai mica de 23 tone
Masa de cel pu{in 23 tone, dar mai mica de 25 tone
Masa de cel pujin 25 tone, dar mai mica de 28 tone
II. 2 + 2 axe
Masa de cel pu|in 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone
Masa de cel pu{in 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone
Masa de cel pu|in 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone
Masa de cel pu{in 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone
Masa de cel pupn 29 tone, dar nu mai mult de 3 1 tone
Masa de cel pu|in 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone
Masa de cel pu|in 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone
Masa de cel pu{in 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone
IIL2 + 3axe
Masa de cel pu|in 36 tone, dar mai mica de 38 tone
Masa de cel pu{in 38 tone, dar mai mica de 40 tone

Impozitul m lei/an
Valoarea stabilita de Consiliul Local
Propunere valori pentru anul 2022 conform
pentru anul 202 1
art491 alin.(l') din Legea nr.227/2015
Ax(e) motor(oare) cu
Ax(e) motor(oare) cu
Alte sisteme de
sistem de suspensie
Alte sisteme de
sistem de suspensie
pneumatica sau
suspensie pentru
pneumatica sau
suspensie pentru
axele motoare
axele motoare
echivalentele
echivalentele
recunoscute
recunoscute
0
0
0
70,50
162,00
379,00
490,00
884,00

0
0
70,50
162,00
379,00
490,00
884,00
1.549,50

0
0
0
69,50
158,50
371,00
480,00
866,00

0
0
69,50
158,50
371,00
480,00
866,00
1.519,00

152,00
353,50
581,00
853,00
1.030,00
1.691,50
2.347,00
2.347,00

353,50
581,00
853,00
1.030,00
1.691,50
2.347,00
3.564,00
3.564,00

148,50
346,50
569,00
836,00
1.009,50
1.657,50
2.300,50
2300,50

346,50
569,00
836,00
1.009,50
1.657,50
2300,50
3.493,00
3.493,00

1.868,50
2.600,00

2.600,00
3.533,50

1.830,50
2.548,00

2.548,00
3.463,00

IV.3 + 2axe
^
Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone
Masa de cel pu|in 38 tone, dar mai mica de 40 tone
Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone
V. 3 + 3axe
1 Masa de cel pu|in 36 tone, dar mai mica de 38 tone
2 Masa de cel pu{in 38 tone, dar mai mica de 40 tone
3 Masa de cel pu|in 40 tone, dar mai mica de 44 tone
1
2
3

1.650,50
2.292,00
3.170,00

""
2.292,00
3.170,00
4.689,50

1.618,00
2.246,00
3.107,00

2.246,00
3.107,00
4.596,00

939,00
1.136,00
1.697,00

1.136,00
1.697,00
2.700,50

920,50
1.113,00
1.662,50

1.113,00
1.662,50
2.647,00

D - art.470, alin.(7) din Lesea nr.227/2015
Pentru remorci, semiremorci sau rulote care nu fac parte dintr-o combinaJie de autovehicuIe
- persoane fizice si juridice -

MASA TOTALA MAXIMA AUTORIZATA
a) pana la 1 tona, inclusiv
b) peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone
c) peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d) peste 5 tone

Impozitul in Iei/an
Valoarea stabilita de Consiliul Local pentru Propunere valori pentru anul 2022
anu!2021
indexate cu rata inflatiei 2,6%
10,00
10,26
37,50
38,48
57,50
59,00
70,50
72,33

E - art.470, alin.(8) din Lesea nr.227/2015
22W2(
Pentru mijloaceIe de transport pe apa
- persoane fizice si juridice -

MIJLOCUL DE TRANSPORT PE APA
a) luntre, barci fara motor, folosite pentru pescuit s,i uz personal
b) barci fara motor, folosite in alte scopuri
c) barci cu motor
d) nave de sport si agrement
e) scutere de apa
f) Remorchere si Impingatoare:
- pana la 500 cp, inclusiv
- peste 500 cp s,i pana la 2000 cp, inclusiv
- peste 2000 cp si pana la 4000 cp, inclusiv
- peste 4000 cp
g) Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau frac{iune din acesta
h) Ceamuri, slepuri si barje fluviale
- cu cap. de Tncarcare pana la 1.500 de tone, inclusiv
- cu cap. de incarcare de peste 1 .500 de tone si pana la 3.000 de
tone, inclusiv
- cu capacitatea de Tncarcare de peste 3.000 de tone

Impozitul in lei/an
Valoarea stabilita de Consiliul Propunere valori pentru anul 2022
Local pentru anul 2021
indexate cu rata inflatiei 2,6%
24,11
23,50
63,61
62,00
237,52
231,50
1.083,97
1.056,50
237,52
231,50
X
X
631,50
615,50
1.026,51
1.000,50
1.578,50
1.538,50
2.164,50
2.220,78
205,71
200,50
X
X
198,02
193,00
308,50

316,52

539,50

553,53

CAPITOLULIV
TAXA PENTRUELIBERAREA CERTIFICATELOR,AVIZELOR

SIA AUTORIZATHLOR
-lei-

A. In domeniuI construc{iilor taxele se stabilesc in func{ie de valoarea
acestora sau a instala{iilor, de suprafa{a terenurilor sau de natura
serviciilor prestate, astfel:

Valoarea stabilita de Consiliul Local
pentru anu!2021

Propunere valori pentru anul 2022
indexate cu rata inflatiei 2,6%

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, Tn mediul urban Tn func^ie de suprafa{a pentru care se solicita (art.474, alin.l din Legea nr.227/2015):
a) pana la 1 50 mp, inclusiv
b) Tntre 151 si 250 mp, inclusiv
c) intre 25 1 si 500 mp, inclusiv
d) Tntre 501 si 750 mp, inclusiv

e) Tntre 751 s,i 1.000 mp, inclusiv

7,00
8,00
10,00
13,50
15,50

7,18
8,21
10,26
13,85
15,90

15,50 + 0,01
15,90 + 0,01
lei/mp, pentru fiecare m^ care depaseste
lei/mp, pentru fiecare m care
depase$te 1.000 m^
1.000m*
Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism sau a autorizatiei de construire este egala cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei
initiale (art.474, alin.(3),(8) din Legea nr.227/2015);
Taxa pentru avizarea certificatului de catre comisia de urbanism $i amenjarea
teritoriului, de catre primari sau de structurile de specialitate din cadrul Consiliului
15,00
O
judetean (art.474, alin.(4) din Legea nr. 227/2015)
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire rezidentiala sau cladire-anexa este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii
(art.474, alin.(5) din Legea nr.227/2015);
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru alte constructii decat cele mentionate la art.474, alin.(5) este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de
constructie, inclusiv valoarea instalatiilor aferente (art.474, alin.(6) din Legea nr.227/201 5);
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala, a unei constructii este egala cu 0,1% din valoarea impozabila stabilita pentru determinarea impozitului
pe cladiri, aferenta partii desfiintate (art.474, alin.(9) din Legea nr.227/2015);
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari pentru fiecare mp (art.474,
10,00
10,26
alin.|(10) din Legea nr.227/2015)
Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de s,antier Tn vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse Tn alta autorizatie de
construire, este egala cu 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de s,antier (art.474, alin.(12) din Legea nr.227/2015);
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, casute sau rulote ori campinguri este egala cu 2% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie
(art.474, alin.(13) din Legea nr.227/2015);
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine,
spatii de expunere, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame situate pe caile si Tn
9,00
9,23
spatiile publice (art.474, alin.(14) din Legea nr.227/2015):
f) peste 1 .000 mp

^
Taxa pentru eliberarea unei autoriza|ii privind lucrarile de racorduri si brans,amente
la re|ele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si
14 S0
14,88
televiziune prin cablu, taxa datorata pentru fiecare instala|ie (art.474, alin.(15) din
Legeanr.227/2015):
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa (art.474,
10 00
10,26
alin.(16) din Legea nr.227/2015)
B. Taxe conform art.475, Legea nr.227/2015 astfel:
Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de func{ionare (art.475, alin.(l) din
99 S0
23,09
Legea nr.227/2015)
4,62
Taxa pentru eliberarea atestatului de producator
4,50
Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare produse din sectorul agricol
25,65
25,00
Viza anuala carnet de comercializare fila distincta pentru fiecare an, se vizeaza prin
1 1 00
11,29
aplicarea stampilei si a semnaturii Primarului municipiului
Pentru eliberare avize/autorizatii de func{ionare anuale pentru agen{i economici (conform Legii nr.650/2003 de aprobare a O.G. nr.99/2000):
74,90
73,00
a) comerf - alte activitati
56,94
b) produc{ie
55,50
46,68
c) prestari servicii
45,50
28,73
28,00
d) presa, carte
49,76
48,50
e) sedii societate
a)
Pentru
o
suprafafa
de pana la 100
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autoriza{iei privind desfasurarea activita|ii a) Pentru o suprafata de pana la 1 00 m^,
m^, inclusiv :
de alimenta{ie publica (art.475, alin.(3) din Legea nr.227/2015). Se aplica inclusiv :
226,23 lei
diferenjiat, Tn func{ie de suprafa{a aferenta activita{ilor respective.
220,50 lei
b) Pentru o suprafafa cuprinsa intre
Procedura si modelul de autoriza|ie sunt cele prevazute de regulamentul aprobat b) Pentru o suprafa|a cuprinsa intre 101
101 m^$i 200 ni^, inclusiv:
privind aplicarea taxei.
rn^ si 200 m^, inclusiv:
451,95 lei
a) pentru o suprafa{a de pana la 500 m^, inclusiv;
440,50 lei
c) Pentru o suprafafa cuprinsa intre
b) pentru o suprafa{a mai mare de 500 m^
c) Pentru o suprafa{a cuprinsa intre 201
201 m^si 300 m^, inclusiv:
m^ si 300 m^, inclusiv:
880,50 lei
903,39 lei
d) Pentru o suprafafa cuprinsa intre
d) Pentru o suprafata cuprinsa intre 301
301 m^si 400 m^, inclusiv:
rn^si 400 m^, inclusiv:
1.100,501ei
1.129,H lei
e) Pentru o suprafafa cuprinsa intre
e) Pentru o suprafa|a cuprinsa intre 401
401 m^si 500 m^, inclusiv:
iri^i 500 m^, inclusiv:
1.693,41 lei
1.650,501ei
f) Pentru o suprafa{a niai mare de 500
f) Pentru o suprafafa mai mare de 500
2
2
m:
m:
4.515,94 lei
4.401,50lei

CAPITOLUL V
TAXA

PENTRUAFISAJINSCOPDERECLAMASIPUBLICITATE
art.478, alin.(2) din Lesea nr.227/2015

Extras din norma juridica Lesea nr. 227/2015 - Cod Fiscal
Art.478, alin.(2), pct.A - In cazul unui afisaj situat Tn locul In care persoana
deruleaza o activitate economica, taxa se stabileste in functie de suprafa|a
afisajului, conform declaratiei care se depune Tn termen de 30 de zile de la data
amplasarii structurii de afisaj sau a aparifiei unor modificari Tn ce priveste
suprafa{a afisajului
Art.478, alin.(2), pct.B - In cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de
afisaj pentru reclama si publicitate - conform declara{iei care se depune Tn
termen de 30 de zile de la data amplasarii structurii de afisaj sau a apari|iei unor
modificari In ce priveste suprafa{a afisajului (art.478, alin.(5) din Legea
nr.227/2015)
1. Taxa afise pe domeniul public si privat - lei/lObuc. :
pana la format A4
peste format A4
2.Taxa pentru distribuirea sub orice forma de fluturasi si materiale publicitare
promotionale - lei/500 buc.
Pentru fluturasii distribui{i In interes umanitar si comunitar, taxa nu se
datoreaza.
3.Taxa pentru vehiculare reclama sonora - lei/zi
4.Taxa pentru distribuire pliante publicitare - lei/100 buc.

lei/an/mp sau frac iune de mp, inclusiv
Valoarea stabilita de
Propunere valori pentru
anul 2022 indexate cu
Consiliul Local pentru
rata inflatiei 2,6%
anul2021
35,50

36,42

29,00

29,75

1,50 lei
2,50 lei

1,54 lei
2,57 lei

1,50 lei

1,54 lei

16,50 lei
1,50 lei

16,93 lei
1,54 lei

CAPITOLUL VI
TAXE SPECIALE SIALTE TAXE LOCALE
art.484 $i art.486 din Lesea nr.227/2015
A. Taxa vizitare Muzeul memorial "B.P.Hasdeu" - art.486, alin.(l) din Legea nr.227/2015
- pentru elevi, studen|i, seniori (individual)
- pentru grupuri de elevi, studen|i, seniori - grup minim 10 pers. + ghidaj
- adul{i - (individual)
- adulji - grupuri minim 10 pers + ghidaj
- taxa ghidaj individual pentru o prezentare in limba romana
- taxa ghidaj individual intr-o limba straina (franceza, engleza, italiana)
- taxa pentru fotografii (fara blitz) si/sau filmat in muzeu
- taxa eveniment festiv (in parcul Castelului ,,Iulia Ha$deu")
- veteranii de razboi, vaduve ale veteranilor de razboi, persoane cu handicap $i prescolari
B. Taxa utilizare locuri sta{ionare - asteptare clien(i tn regim de taxi - art.486, alin.(l) si (2) din
Legea nr.227/2015 cu termen de plata 31.03
C. Taxa parcare ocazionala - in parcari amenajate - lei/ora/vehicul - art.486, alin.(l) $i (2) din
Legea nr.227/2015
D. Taxa speciala (abonament) pentru utilizarea parcarilor publice, cu excep{ia parcarii centraIe
NOTA : Plata taxei $i eliberarea documentelor nu echivaleaza cu asigurarea locurilor de parcare.
Parcarea se face in limita locurilor existente.
Legitima|ia eliberata este valabila numai cu chitan|a care atesta plata taxei $i doar pentru
autovehiculul specificat Tn legitima{ie.
E. Taxa pentru eliberare de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea
planuri, de{inute de Consiliile Locale - art.486, alin.(5) din Legea nr.227/2015
F. Taxa WC public - art.484 din Legea nr.227/20 1 5
G. Taxa utilizare dus - art.484 din Legea nr.227/2015
H. Taxa eliberare duplicat/copie acte - art.484 din Legea nr.227/2015

Valoarea stabilita de
Consiliul Local
pentru anul 202 1
7,00 lei/persoana
5,00 lei/persoana
1 1,50 lei/persoana
9,50 lei/persoana
33,50 lei
44,50 lei
1 1,50 lei/persoana
1 14,50 lei/eveniment
Gratuit

Propunere valori pentru
anul 2022 indexate cu
rata inflatiei 2,6%
7,18 lei/persoana
5,13 lei/persoana
11,80 lei/persoana
9,75 lei/persoana
34,37 lei
45,66 lei
11,80 lei/persoana
117,48 Iei/eveniment
Gratuit

110,501ei/an

113,37Iei/an

2,50 lei/ora

2,60 lei/ora

220,50 lei/luna

226,23 lei/luna

31,001ei/m^sau
frac|iune de m^
l,501ei
3,50 lei

31,81 lei/m sau
frac{iune de m^
1,60 lei
3,60 lei

22,50 lei/exemplar

23,09 lei/exemplar

^

^p —

I. Taxa speciala pentru eliberarea istoricului de rol fiscal si istoricului de rol agricol - art.484 din
Legea nr.227/2015
J. Taxa pentru eliberarea certificatului de atestare a edificarii construc{iei - art.484 din Legea
nr.227/2015
K. Taxe de consultare a popula(iei pentru - art.484 din Legea nr.227/2015:
- P.U.D. se aplica pentru o suprafa{a studiata de maxim 5.000 m.p., iar pentru fiecare 100 m.p. care
depaseste 5.000 m.p. se adauga 8 lei
- P.U.Z. se aplica pentru o suprafa{a studiata de maxim 5.000 m.p., iar pentru fiecare 100 m.p. care
depaseste 5.000 m.p. se adauga 8 lei
L. Taxa aviz de oportunitate al Arhitectului sef al municipiului, aprobat de Primar, pentru
elaborare P.U.Z. - art.484 din Legea nr.227/2015
M. Taxa punct de vedere C.T.A.T.U. pentru studiu de oportunitate - art.484 din Legea
nr.227/2015
N. Taxe pentru aviz Arhitect sef - art.484 din Legea nr.227/2015:
- Taxa aviz Arhitect sef pentru P.U.Z.
- Taxa aviz Arhitect sef pentru P.U.D.

Persoane fizice:
52,00 lei
Persoane juridice:
104,00 lei

Persoane fizice:
53,351ei
Persoane juridice:
106,70 lei
100,00 lei

200,00 lei
400,00 lei
104,001ei

300,00 lei
300,00 lei

Format A4
6,00 lei/fila
Format A3
9,00 lei/fila

400,00 lei
300,00 lei
Format A4
6,16 lei/fila
Format A3
9,23 lei/fila

550,50 lei

564,81 lei

4,50 lei/mp/zi

4,62 lei/mp/zi

7,00 lei/m.l./an

7,18 Iei/m.L/an

S. Taxa utilizare stalp (pentru cablurile aeriene)

39,00 lei/stalp/an

40,01 lei/stalp/an

T. Taxa utilizare stalp (afisaj pentru reclama si publicitate)

6,00 lei/stalp/luna

O. Taxa eliberare fotocopii documente - art.484, alin.(l) din Legea nr.227/2015
P. Taxa pentru indeplinirea procedurii de divor{ pe cale administrativa - art.486, alin.(4) din
Legea nr.227/2015
Q. Taxa utilizare domeniu public pentru amplasare material publicitar nr.227/2015
R. Taxa utilizare (acces) canal subteran

art.484 din Legea

6,16 lei/stalp/luna
NOTA: Taxele prevazute la punctele R, S, T au termen de plata 31 martie respectiv 30 septembrie an fiscal, metodologia de aplicare fiind cea prevazuta de
H.C.L. nr.!5/23.02.2012

CAPITOLUL VII
TAXE PENTRU UTILIZAREA TEMPORARA A LOCURILOR PUBLICE
art.486, alin.(l) din Lesea nr.227/2015

lei/mp/zi

Propunere valori pentru
anul 2022 indexate cu
rata inflatiei 2,6%
lei/mp/zi

a. Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice

4,50

4,62

b. Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice pentru
activita{i sezoniere (brazi, pepeni, marti$oare, targ de Craciun, etc)

2,50

2,57

TIPUL TAXEI

Valoarea stabilita de
Consiliul Local pentru
anu!2021

NOTA:
Taxele se incaseaza anticipat eliberarii autoriza(iei. Modelul de cerere $i cel al autoriza(iei pentru utilizare temporara a locurilor publice se stabile$te de compartimentul de
specialitate din cadrulprimariei.

CAPITOLUL

VIII

TAXA LIBERA TRECERE IN ZONELE CU RESTRICTlE DE CIRCULA JlE
art. 486, alin.(l) din Lesea nr. 227/2015

AUTOVEHICULE CU
MASA
MAXIMA AUTORIZATA*
intre 3,51 tone - 5,00 tone
inclusiv
Intre 5,01 tone - 10,00 tone
inclusiv
peste 10,00 tone

TAXA AUTORIZATIE
Valoarea stabilita de Consiliul Local
Propunere valori pentru anul 2022 indexate
pentru anul 2021
cu rata inflatiei 2,6%
lei/an
lei/an
lei/zi
lei/lund
lei/zi
lei/luna

31,50

415,50

1.246,00

32,32

426,30

1.278,40

83,50

1.038,00

5.190,00

85,67

1.064,99

5.324,94

125,00

1.868,50

9.345,00

128,25

1.917,08

9.587,97

Pentru accesul Tn intervalul orar 20 - 6 , precum $i pentru transportul de bunuri sau alte materiale si utilaje autopropulsate
utilizate Tn construc{ii, care nu sunt supuse comercializarii, taxa se reduce cu 70%, aceasta men{iune fiind specificata pe autoriza|ie.

NOTA:
Autoriza|iile de acces se elibereazd la cererea scrisd a solicitantuluipentrufiecare autovehicul destinat transportului de mdrfuri, bunuri sau
alte materiale, precum sipentru utilajele autopropulsate utilizate in construcjii, cu masa maximd autorizatd mai mare de 3,5 tone, pe numdr de
inmatriculare, cuprecizarea duratei de valabilitate, a tonajuluisi a menfiunii,,REDUS", unde este cazul;
Taxa se pldte$te anticipat eliberdrii autorizafiei de acces. Taxa nu se restituie in cazul in care transportul de mdrfuri, bunuri sau alte
materiale nu s-a efectuat $i nu se tranferd altui autovehicul de transport.
Accesulpe strdzile Municipiului Cdmpina, in zonele cu restricfie de circula|ieprivind tonajul, fdrd autoriza{ie valabild saufara a respecta
intervalul orar infuncfie de care afost stabilitd taxa, se sanc|ioneazd cu amendd de la 1.000 lei la 1.500 lei.
Sunt scutite de laplata taxei de libera trecere urmatoarele autovehicule:cele care apar|in Primdriei Municipiului Cdmpina, alepartenerilor
(in cadrul evenimentelor organizate) sau cele destinate executarii lucrarilor sau serviciilor cu caracter public, polijiei, ambulan|ei, unitdjilor de
pompieri, operatorilor de apd, canal, cablu, gaze, electricitate, salubritate/dezdpezire sau cele apar|indnd societdfilor comerciale care presteazd
servicii publice pentru populafie.
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ANEXA nr. 2
la H.C.L. nr. 190/23 decembrie 2021
Presedinte de sedinta,
Consilier-,
Zagan Horaty<-^Teodor

REGULAMENT
pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiilor prmnd*ksfasurarea
activitatii prevazuta la art.475, alin.(3) din LegeaAir.227/2015 privind
Codul Fiscal, activitate desfa$urata pe raza administrativa a
Municipiului Campina
Art.l. Comerciantii, indiferent de forma juridica de functionare, care
intentioneaza sa desfasoare activitati prevazute in Clasificarea activitatilor din
economia nationala - CAEN 561- restaurante, CAEN 563- baruri si CAEN 932 - alte
activitati recreative si distractive, au obligatia depunerii documentelor Tn vederea
ob^inerii autorizatiei pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica, Tn termen
de 10 zile din momentul Inceperii activitatii.
Comerciantii care desfasoara acest tip de activitati depun documentatia pentru
obtinerea autoriza^iei/vizei anuale pana cel tarziu la data de 31 martie a fiecarui an
fiscal.
Art.2. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autoriza^iei privind desfa$urarea
activita{ii de alimentatie publica cod CAEN 561, cod CAEN 563 si cod CAEN 932
prevazuta la art.475, alin.(3), se datoreaza bugetului local al Municipiului Campina
de catre persoanele fizice si juridice care desfa$oara activitatea in raza administrativa
a acestuia. Autoriza^ia se emite de catre Primarul Municipiului Campina pentru
unitaple/standurile de comercializare amplasate in raza de competenJa $i va fi
ob^inuta Tn mod individual pentru fiecare punct de lucru In parte, iar taxele de
autorizare/vizare vor fi achitate tot individual, pe an fiscal, Tn conformitate cu
Hotararea Consiliului Local al Municipiului Campina referitoare la impozitele sj
taxele locale, valabile la data pla{ii.
Art.3. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autoriza^iei privind desfa$urarea
activitaJii de alimenta^ie publica este anuala, se stabile$te prin Hotarare a Consiliului
Local sj se adopta in conditiile art.475, alin.(3) $i art.495, lit."f' din Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile $i completarile ulterioare $i se
achita integral, anticipat eliberarii acesteia indiferent de perioada ramasa pana la
sfar^itul anului fiscal respectiv.
Art.4.(l) Pentru eliberarea anuala a autoriza^iilor privind desfl^rarea
activita|ilor economice de alimenta^ie publica cod CAEN 561, cod CAEN 563 si cod
CAEN 932 solicitantul trebuie sa depuna la registratura primariei cererea tip
(formular nr.l), precum $i documentele necesare avand men|iunea ,,conform cu
originalul" dupa verificarea prealabila a acestora de catre func{ionarul de la
Compartimentul Monitorizarea Serviciilor Publice, Transport, Avize, dupa cum
urmeaza:
a) cerere (model formular nr.l);

b) certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Na^ional al Registrului
ComerJului, certificatul constatator pentru punctul de lucru eliberat de Oficiul
Na^ional al Registrului ComerJului;
c) actul constitutiv al societa^ii (statut, contract societate) sau actul emis pentru
desfa$urarea activita^ilor economice de catre persoanele fizice autorizate,
intreprinderile familiale $i intreprinderile individuale;
d) actul de depnere legala a spa|iului - construc^ie $i teren aferent (act de
proprietate, contract de Tnchiriere/comodat/loca^ie/concesiune, autorizaJie de
construire, etc., schite de plan aferente acestor acte, contracte sau autoriza^ii din care
sa rezulte suprafe^ele respective, pentru fiecare punct de lucru);
e) contractul de salubritate, Tncheiat cu operatorul de salubritate de pe raza
Municipiului Campina;
f) avizele de la D.S.P., D.S.V. si autorizatiile de la I.S.U., A.P.M.(mediu)
prevazute de lege pentru desfasurarea activitatilor de alimentatie publica (unde este
cazul);
g) Tn cazul Tn care sunt neconcordan^e Tntre informa$iile cuprine Tn cerere sj
documentele prezentate de agentul economic, reprezentantul Compartimentului
Monitorizarea Serviciilor Publice, Transport, Avize poate solicita $i alte documente
justificative Tn vederea clarificarii aspectelor identificate.
(2) Circuitul documentelor Tn vederea soluJionarii cererilor este urmatorul :
A.Compartimentul Monitorizarea Serviciilor Publice, Transport, Avize caruia
ii sunt repartizate cererile cu documentele anexate, va transmite Direc^iei PoliJia
Locala Campina - Serviciul Control lista cu solicitarile de eliberare sau vizare anuala
de autorizatii, pentru a verifica legalitatea deJinerii spa^iului, destina^ia acestuia, daca
spa$iul respecta prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor
de construc^ii-republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ^i ale O.G.
nr.99/2000 privind comercializarea produselor $i serviciilor de pia^a, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, corectitudinea suprafe^ei totale declarate cat $i
modul de Tndeplinire a condi^iilor de func|ionare Tn conformitate cu prevederile
legale ^i cu datele furnizate de agentul economic prin cererea de autorizare/vizare.
B.Direc^ia Poli^ia Locala Campina - Serviciul Control Tn baza celor constatate,
Tntocmeste o nota interna
${ o Tnainteaza Compartimentului Monitorizarea
Serviciilor Publice, Transport, Avize, care va cuprinde codurile CAEN, cat $i
suprafe{ele totale aferente activita|ilor care se pot autoriza conform prezentului
Regulament, precum $i men^iunea avizarii favorabile sau nefavorabile dupa caz.
C.In baza raspunsului ob|inut de la Directia Politia Locala Campina - Serviciul
control, Compartimentul Monitorizarea Serviciilor Publice, Transport, Avize
verifica daca datele mem4onate Tn cerere corespund cu cele constatate de Direc^ia
Poli^ia Locala Campina - Serviciul control, iar Tn cazul Tn care acestea corespund, se
trece la Tntocmirea listei de sedin^a.
D.Cererile TnsoJite de documentele obligatorii, se analizeaza Tn Comisia
constituita la nivelul Primariei Municipiului Campina prin dispoziJia primarului.
E.Daca condi^iile de acordare/vizare a autoriza^iei nu sunt Tndeplinite,
Compartimentul Monitorizarea Serviciilor Publice, Transport, Avize notifica
solicitantul motivele pentru care autorizarea/vizarea activitaJii nu poate fi acordata
$i/sau documentele Tn completare ce sunt necesare a fi depuse la dosarul privind
autorizarea/vizarea activita^ii.

F.In cazul Tn care suprafa^a constatata pe teren difera de cea men{ionata Tn
cererea ini^iala depusa Tn vederea obpnerii autorizatiei, Compartimentul
Monitorizarea Serviciilor Publice, Transport, Avize va Tncuno$tiin^a agentul
economic despre acest lucru, iar acesta va completa o declara^ie rectificativa
(formular nr.l) cu toate datele corecte.
G.Lista de sedin^a, Tntocmita de Compartimentul Monitorizarea Serviciilor
Publice, Transport, Avize, se Tnainteaza pentru aprobare $i semnare Primarului
Municipiului Campina.
H.Dupa aprobarea $i semnarea listei de sedin^a, Compartimentul
Monitorizarea Serviciilor Publice, Transport, Avize procedeaza la:
1 - notificarea agentului economic, telefonica sau Tn scris, asupra faptului ca
cererea pentru eliberarea autoriza^iei privind activitatea economica a fost aprobata iar
acesta este obligat la plata taxei pentru autorizare/vizare, anticipat eliberarii acesteia;
2 - transmiterea Tn copie atat a listei de sedinJa, aprobata $i semnata, cat $i a
cererii inipale sau rectificative, dupa caz, catre Direc^ia Economica - Serviciul
impozite $i taxe locale pentru debitare $i Tncasare;
3 - completarea dosarului de autorizare/vizare cu o copie a documentului de
plata;
4 - redactarea $i Tnaintarea autoriza{iei spre semnare Primarului Municipiului
Campina (formular nr.2);
5 - eliberarea autorizatiei pentru desfa$urarea activitaJilor de alimenta^ie
publica agentului economic $i introducerea Tn baza de date electronica a
Compartimentului
Monitorizarea Serviciilor Publice, Transport, Avize.
^.
Art.5.(l) In situa|ia Tn care agentul economic, din diferite motive, T$i Tnceteaza
activitatea la sediul/punctul de lucru autorizat, trebuie sa depuna cererea de scoatere
din evidenJa (formular nr.3) Tn cel mult 30 de zile de la data Tncetarii, cerere Tnso|ita
de originalul autorizaJiei privind activitatea de alimentape publica eliberata cat ^i de
actul care atesta radierea activita^ii de la Oficiul Na^ional al Registrului Comer|ului
(daca este cazul). In acest caz, taxa pentru eliberarea/vizarea autoriza^iei nu se
restituie .
(2) Compartimentul Monitorizarea Serviciilor Publice, Transport, Avize
aduce la cuno$tinJa DirecJiei Economice - Serviciul impozite $i taxe locale atat
denumirea agentului economic care nu mai desfa$oara activitate economica pe raza
Municipiului Campina cat $i data de la care acesta nu mai datoreaza taxa privind
alimenta{ia publica. Cu privire la Incetarea activitaJii va fi Tncuno$tiintata $i Direc^ia
Poli|ia Locala Campina - Serviciul Control.
Art.6.
Autoriza^ia de func^ionare eliberata este valabila pana la sfar^itul anului
^,
fiscal. In cazul Tn care agentul economic va continua sa desfa$oare activitatea Tn anul
calendaristic urmator la sediul/punctul de lucru pentru care de^ine autoriza^ie, aceasta
autoriza|ie va fi prelungita Tn conformitate cu prevederile art.475, alin.(3) $i (4) din
Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile $i completarile ulterioare.
Cuantumul taxei de viza va fi egal cu cel al taxei de eliberare, fiind stabilit anual prin
Hotararea Consiliului Local de impozite $i taxe locale, valabila Tn momentul
solicitarii vizei.
Art.7.(l) Vizarea anuala a autorizatiilor este obligatorie pana la data de 31
martie a anului fiscal Tn curs, pentru fiecare punct de lucru si se aplica Tn baza unei
noi cereri (formularul nr.4), la care societatea ataseaza documentele, doar Tn situaJia

Tn care de la data autorizarii/vizarii au intervenit modificari Tn ceea ce priveste
infiinJarea si funcJionarea societa^ii.
(2) La data depunerii cererii pentru vizarea anuala agentul economic nu
trebuie sa Tnregistreze restan^e la plata eliberarii autoriza^iilor/vizelor privind
desfa$urarea activita^ilor de alimenta^ie publica pe anii anteriori. Direc{ia PolrJia
Locala poate verifica inopinat, Tn anul pentru care s-a acordat viza pentru
desfasurarea activitatii pentru alimenta|ia publica, daca sunt respectate prevederile
legale impuse la autorizare.
Art.8.(l) Termenul de plata pentru vizarea anuala a autoriza^iilor de
funcJionare pentru desfasurarea activita^ilor economice de alimenta|ie publica cod
CAEN 561, cod CAEN 563 si cod CAEN 932 este 31 martie a anului Tn curs.
(2) Termenul de plata pentru eliberarea autoriza^iilor Tn vederea
desfasurarii activita^ii de alimentatie publica cod CAEN 561, cod CAEN 563 si cod
CAEN 932 este de 30 de zile de la data aprobarii documentatiei depuse, iar Tn cazul
Tn care termenul se devanseaza agentul economic va fi Tn$tiintat Tn scris.
(3) !n cazul depa$irii termenului de plata a taxei pentru vizarea anuala a
autorizatiilor de functionare se vor percepe majorari de Tntarziere conform Legii
nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Art.9. Modificarile referitoare la datele de identificare ale solicitantului pentru
eliberarea/vizarea anuala a autorizaJiilor (denumire, forma de organizare, adresa, tip
de unitate, activitate desfa$urata, etc.) se vor aduce la cunostin^a organului fiscal Tn
termen de 15 zile si se vor opera gratuit.
Art.lO.(l) Suspendarea si retragerea autorizaJiei se dispune de Primarul
Municipiului Campina, prin dispozi^ie, Tn baza unui referat motivat, Tntocmit de
Compartimentul Monitorizarea Serviciilor Publice, Transport, Avize si/sau Poli^ia
Locala .
(2) Suspendarea si retragerea autorizatiei se dispune pana la remedierea
situaJiilor care au condus la suspendare si retragere.
A. Suspendarea autorizaJiei pentru desfasurarea activita^ii de alimenta|ie
publica, poate fi dispusa Tn urmatoarele cazuri:
1. suspendarea avizelor/autoriza$iilor acordate de institu^iile emitente
prevazute la art.4, alin.(l), lit."f';
2. la solicitarea Direc^iei PoliJia Locala - Serviciul Control care, prin agen{ii
Tmputerniciti constata:
a) Incalcarea normelor de protec^ie a mediului Tnconjurator;
b) Tncalcarea legisla^iei privind ordinea si linistea publica;
c) depasirea spa^iului autorizat pentru desfasurarea activita{ii de
alimenta^ie publica;
d) nerespectarea prevederilor Legii nr.50/1991privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii-republicata,cu modificarile $i
completarile ulterioare si ale O.G. nr.99/2000 privind comercializarea
produselor si serviciilor de pia^a - republicata, cu modificarile $i
completarile ulterioare;
e) alte prevederi cuprinse Tn actele normative Tn vigoare.
B. Retragerea autorizaJiei pentru desfasurarea activita^ii de alimenta^ie
publica, poate fi dispusa la solicitarea Direc^iei Politia Locala - Serviciul Control

care, prin agen^ii Tmputernici^i constata:
a) nerespectarea suspendarii activita^ii;
b) nerespectarea, Tn mod repetat, a normelor de protec^ie a mediului
Tnconjurator;
c) incalcarea, Tn mod repetat, a legisla^iei privind ordinea $i lini$tea
publica;
d) nerespectarea prevederilor Legii nr.50/1991privind autorizarea
executarii lucrarilor de construc^ii-republicata cu modificarile $i
completarile ulterioare $i ale O.G. nr.99/2000 privind comercializarea
produselor $i serviciilor de pia^a - republicata, cu modificarile $i
completarile ulterioare;
e) alte prevederi cuprinse Tn actele normative Tn vigoare .
C. Autoriza^ia de funcJionare se anuleaza in urmatoarele situa|ii:
a)- la cererea titularului;
b)- la Tnchiderea punctului de lucru ;
c)- alte condi^ii prevazute de lege .
(3) La retragere $i anulare, titularul va depune originalul autoriza^iei de
funcJionare la organul emitent, Tn termen de 48 de ore de la data primirii adresei prin
care acesta a fost Tn$tiin^at de retragerea sau anularea autorizaJiei pentru desfa$urarea
activita^ii de alimentape publica .
Art.ll.(l) Func^ionarea fIraautoriza^ie, inclusiv fIra viza anuala, prevazute
de prezentul Regulament, fapte constatate in urma verificarilor efectuate de catre
Direc^ia Poli|ia Locala - Serviciul control constituie contraven^ie $i se sanc|ioneaza
cu amenda contraven{ionala cuprinsa Tntre 500 - 1.000 lei, pentru punctul de lucru
respectiv.
(2) Constatarea contraven^iilor $i aplicarea sanc|iunilor se realizeaza de
catre reprezentantii Direc^iei Poli^ia Locala fiind aplicabile dispozitiile O.G.
nr.2/2001 privind regimul juridic al contaventiilor, cu modificarile si completarile
ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii Tn termen de 15 zile de la data incheierii
procesului verbal ori de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul
amenzii.
(3) In termen de 15 zile, de la constatarea neregulilor, agentul economic are
obliga|ia reglementarii situa^iei, termen ce se poate prelungi cu acordul autoritatilor
administratiei publice locale, Tn functie de complexitatea remedierii deficientei.
Art.l2. Taxa pentru eliberarea autoriza{iei pentru desfI^urarea activitatii
economice ^i/sau activitatii de alimentaJie publica nu se restituie, Tn cazul Tn care
agentul economic se afla Tn una din situa$iile prevazute la art. 11.
Art.l3. Pentru eliberarea autorizaJiilor/vizarea anuala, sarcina verificarii
documentatiei depuse revine functionarului din cadrul Compartimentului
Monitorizarea Serviciilor Publice, Transport, Avize, sarcina verificarii desfasurarii
activitatii de alimentatie publica revine DirecJiei Poli^ia Locala - Serviciul Control,
iar sarcina stabilirii sJ urmaririi Tncasarii taxei revine Directiei Economice - Serviciul
impozite $i taxe locale.
Modelul de autorizatie (formularul nr.2) este cel prevazut de prezentul
regulament.

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

Formular nr. 1

CERERE
pentru eliberarea autorizafiei de alimenta{ie publica
( ) inifiala; ( ) rectificativa
S.C./P.F.A./I.I./I.F.
inmatriculata la Registrul comer{ului cu nr
/
/
, cod unic de inregistrare
, cu sediul social in jud.
, loc.
,str.
nr.
ap.
bl.
,
sc.
reprezentata
legal
prin
administrator
cu domiciliul in jud.
, loc.
, str.
, nr. , bl. , sc.
, ap. , C.I/B.I. seria
, nr.
CNP
,tel.
e-mail
sau
prin
imputernicit
t
legitimat
cu
C.I/B .I.
seria
nr.
,
>
CNP
,tel.
, e-mail:
, in conformitate cu prevederile
Regulamentului privind eliberarea/vizarea anuala a autorizatiilor pentru a desfasura o activitate prevazuta la art.475,
alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, activitate desfasurata in raza administrativa a Municipiului
Campina, aprobat prin H.C.L. nr. _/
, solicit eliberarea AUTORIZATIEI
DE
FUNCTIONARE PENTRU DESFA$URAREAACTIVITATII DE ALIMENTATIE PUBLICA,pentru:
Unitatea
Tip/Clasificare
Cod CAEN
Suprafa{a totala:
(m ) compusa din:
Cladire interior
Terase
Adresa : str.
, nr.
, bl.
, sc.
, et. , ap.
ORAR DE FUNCTIONARE :
PERSOANA DE CONTACT
TEL
Anexez prezentei documenta{ia necesara in vederea ob{inerii Autorizatiei de funcJionare pentru desfasurarea activita{ii
de alimenta{ie publica.
Pentru Intreaga perioada de func{ionare a unitatilor de alimenta{ie publica de{inute voi respecta legisla{ia privind
comercializarea produselor ji serviciilor de pia{a, protecpa mediului, protec{ia muncii, conditiile igienico-sanitare, de
paza contra incendiilor, a legisla{iei privind ordinea ji linistea publica, precum si prevederile O.G. nr.99/2000 privind
comercializarea produselor de piaJa, Republicata,cu modificarile si completarile ulterioare.
Am luat la cunostin|a ca nerespectarea acestor condi{ii atrage nulitatea absoluta a autoriza^iei pentru desfajurarea
activita{ii de alimentatie publica si ca func{ionarea fara autoriza|ie si/sau declararea neconforma cu realitatea atrage
anularea acesteia si sanctionarea conform prevederilor legale (O.G. nr.2/2001 privind regimuljuridic al contraven{iilor,
H.C.L-uri ale Municipiului Campina).
Declar pe propria raspundere, cunoscand sanctiunile prevazute la art.326 - Falsul in declara{ii, conform
prevederilor Legii nr.286/17.07.2009, actualizata, privind Cod Penal, ca actele depuse tn copie sunt conforme cu
realitatea.
Nume $i prenume
SemnaturS $i jtampila
Data

DOMNULUI PRIMAR AL MUNICIPIULUI CAMPINA
Primaria Municipiului Campina va informeaza ca prelucreaza date cu caracter personal, in scopul pentru care au fost
coIectate, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 si Legii nr. 190/2018.
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ROMANIA

Formular nr. 3

JUDETUL PRAHOVA
MUNICffIUL CAMPINA

CERERE
pentru scoaterea din evidenfa a unitafilor de alimentafie publica

Subsemnatul(a)
Tn calitate de reprezentant al
societa|ii
Tnmatriculata la Registrul comer{ului cu
nr
/
/
, cod unic de inregistrare
,telefon
va rog sa-mi
aproba{i radierea din evidenJele dumneavoastra referitoare la societajile care au obliga|ia de a plati taxa
privind activitatea de alimenta{ie publica, cod CAEN
pentru punctul de lucru pe care l-am
de{inut Tn Municipiul Campina
avand Tn vedere ca am procedat la radierea acestuia, Tncepand cu data de
actelor doveditoare anexate.

conform

Va mul{umesc !

Atasez prezentei cereri urmatoarele documente:

2-_
3-_
4._

5.

Nume si prenume
Semnatura sJ stampila
Data

DOMNULUI PRIMAR AL MUNICIPIULUI CAMPINA

Primaria Municipiului Campina va informeaza ca prelucreaza date cu caracter personal, in scopul pentru care au fost
colectate, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 si Legii nr. 190/2018.

ROMANIA

Formular nr. 4

JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

CERERE
pentru vizarea anuala a autoriza{iei de aIimenta{ie publica
S.C./ P.F.A./I.I./I.F.
/
, cod unic de inregistrare
inmatriculata la Registrul comertului cu nr
/
, cu sediul social in jud.
, loc.
, str.
nr.
bl.
,
sc.
,
ap.
,
reprezentata
legal
prin
administrator
cu domiciliul in jud.
, loc.
, str.
, nr. , bl. , sc.
, ap. , C.I/B.I. seria
, nr.
, CNP
, tel.
e-tnail
sau
prin
imputernicit
,
legitimat
cu
C.I/B.I.
seria
,
nr.
CNP
, tel.
, e-mail:
, Tn conformitate cu prevederile
Regulamentului privind eliberarea/vizarea anuala a autoriza{iilor pentru a desfa$ura o activitate prevazuta la art.475,
alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, activitate desfasurata In raza administrativa a Municipiului
Campina, aprobat prin H.C.L. nr.
/
,solicit viza pe anul
, a
AUTORIZATIEI DE FUNCTIONARE PENTRU DESFA$URAREA ACTIVITATII DE ALIMENTATIE
PUBLICA : nr.
/
CAEN
pentru suprafa{a totala:
(m.p.) compusa din:
Cladire interior
Terase
cu urmatorul orar de func|ionare
Persoana de contact

TEL

Declar pe propria raspundere ca sunt mdeplinite condipile prevazute de lege pentru desfa$urarea
activita|ilor men^ionate mai sus, precum si ca de la data acordarii autorizatiei de alimentatie publica
au/ nu au intervenit modificari in ceea ce priveste infiintarea si functionarea societatii.
Anexez prezentei documentele necesare in vederea acordarii vizei anuale.*
*Se ataseaza documente doar in situatia in care de la data acordarii/vizarii autorizatiei de
alimentatie publica, au intervenit modificari in ceea ce priveste infiintarea si functionarea
societatii.
Nume $i prenume
Semnatura $i $tampila
Data

DOMNULUI PRIMAR AL MUNICIPIULUI CAMPINA

Primaria Municipiului Campina va informeaza ca prelucreaza date cu caracter personal, in scopul pentru care au fost
colectate, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 si Legii nr. 190/2018

-2022 -

ANEXAnr.3
la H.C.L. nr.l90 /23 decembrie 2021
Pre$edinte de sedinta,
ConsUjer,
Zagan HoraJru- Teodor

SCUTIRI
de impozite/taxe acordate prin Hotararea Consilrjnui Lpcal al
Municipiului Campina
Conform art.456, alin.(2)
I. Consiliile locale acorda scutirea impozitului/taxei pe cladiri datorate
pentru urmatoarele cladiri:
a) cladirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de
arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decat cele prevazute la
art.456, alin.(l), lit.x);
b) cladirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organiza^ii
neguvernamentale $i intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale ;
c) cladirile restituite potrivit art.l6 din Legea nr.lO/2001 privind regimul
juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22
decembrie 1989, republicata, cu modificarile $i completarile ulterioare, pentru
perioada pentru care proprietarul menpne afecta^iunea de interes public;
d) cladirile retrocedate potrivit art.l alin.(10) din OrdonanJa de urgenJa a
Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apar^inut
cultelor religioase din Romania, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul men^ine afecta{iunea de interes
public;
e) cladirile restituite potrivit art.l, alin.(5) din O.U.G. nr.83/1999 privind
restituirea unor bunuri imobile care au apar|inut comunita^ilor ceta^enilor apar|inand
minoritaJilor naJionale din Romania, republicata, pentru perioada pentru care
proprietarul men^ine afecta^iunea de interes public;
f) cladirea noua cu destina|ie de locuin^a, realizata in condipile Legii locuin^ei
nr.ll4/1996, republicata, cu modificarile $i completarile ulterioare, precum sJ
cladirea cu destina^ie de locuin^a, realizata pe baza de credite, in conformitate cu
Ordonan^a Guvernului nr.l9/1994 privind stimularea investi{iilor pentru realizarea
unor lucrari publice ^i construc^ii de locuinJe, aprobata cu modificari $i completari
prin Legea nr.82/1995, cu modificarile sj completarile ulterioare. In cazul instrainarii
cladirii, scutirea de impozit nu se aplica noului proprietar al acesteia;
g) cladirile afectate de calamita^i naturale, pentru o perioada de pana la 5 ani,
incepand cu 1 ianuarie a anului in care s-a produs evenimentul, dar nu mai mult de
termenul de reabilitare;
h) cladirea folosita ca domiciliu $i/sau alte cladiri aflate in proprietatea sau
coproprietatea persoanelor prevazute la art.3, alin.(l), lit.b) $i art.4 alin.(l) din Legea
nr.341/2004, cu modificarile $i completarile ulterioare;
i) cladirea folosita ca domiciliu, aflata m proprietatea sau coproprietatea
persoanelor ale caror venituri constau in exclusivitate din indemnizatie de

j) cladirile unde au fost executate lucrari in condi|iile Legii nr.l53/2011
privind masuri de crestere a calita^ii arhitectural-ambientale a cladirilor, cu
modificarile si completarile ulterioare;
k) cladirile folosite pentru desfasurarea de activitati sportive, inclusiv cladirile
care asigura functionarea bazelor sportive.
Conform art.464, aIin.(2)
II. Consiliile locale acorda scutirea impozituIui/taxei pe teren datorate
pentru:
a) terenul aferent cladirilor restituite potrivit art.l6 din Legea nr.lO/2001,
republicata, cu modificarile $i completarile ulterioare, pe durata pentru care
proprietarul menJine afecta^iunea de interes public;
b) terenul aferent cladirilor retrocedate potrivit art.l, alin.(10) din Ordonam>
de urgen^a a Guvernului nr.94/2000, republicata, cu modificarile $i completarile
ulterioare, pe durata pentru care proprietarul men^ine afecta^iunea de interes public;
c) terenul aferent cladirilor restituite potrivit art.l, alin.(5) din Ordonam> de
urgenJa a Guvernului nr. 83/1999, republicata, pe durata pentru care proprietarul
menpne afectaJiunea de interes public;
d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizapi
neguvernamentale $i intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale ;
e) terenurile afectate de calamita{i naturale, pentru o perioada de pana la 5 ani,
dar nu mai mult de perioada de refacere;
f) terenurile aferente cladirii de domiciliu sj/sau alte terenuri aflate in
proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art.3, alin.(l) lit.b) $i art.4
alin.(l) din Legea nr.341/2004, cu modificarile sj completarile ulterioare;
g) terenurile, inclusiv zonele de protectie instituite, ocupate de cladirile clasate
ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memorial,
altele decat cele prevazute la art.456, alin.(l), lit.x), cu exceptia terenurilor care sunt
folosite pentru activitati economice;
h) terenurile aflate in proprietatea persoanelor ale caror venituri lunare constau
in exclusivitate din indemniza^ie de $omaj;
i) terenurile din extravilan situate in situri arheologice inscrise in Repertoriul
Arheologic Na^ional folosite pentru pa^unat;
j) terenurile extravilane situate in arii naturale protejate supuse unor restricpi
de utilizare;
k) suprafe^ele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric;
1) suprafe^ele terenurilor afectate de cercetarile arheologice, pe intreaga durata
a efectuarii cercetarilor.
Conform art.476, alin.(2)
III. Consiliile locale acorda scutirea taxei pentru eliberarea certificatelor,
avizelor $i autorizafiiIor pentru:
a) lucrari de intre^inere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere
in valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt defmite in Legea nr.422/2001
privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ulterioare,

datorate de proprietarii persoane fizice care realizeaza, integral sau partial, aceste
lucrari pe cheltuiala proprie;
b) lucrari executate in conditiile Ordonan^ei Guvernului nr.20/1994 privind
masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata, cu
modificarile $i completarile ulterioare;
c) lucrari executate in zone de regenerare urbana, delimitate in conditiile Legii
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului $i urbanismul, cu modificarile $i
completarile ulterioare, lucrari in care se desfa$oara operatiuni de regenerare urbana
coordonate de administratia locala, in perioada derularii operatiunilor respective.
Conform art.485, alin.(l)
IV. Consiliile locale acorda scutirea de la plata taxelor speciale instituite
conform art.484, pentru urmatoarele persoane fizice :
a) veteranii de razboi, vaduvele de razboi $i vaduvele nerecasatorite ale
veteranilor de razboi;
b) persoanele fizice prevazute la art.l din Decretul-lege nr.ll8/1990,
republicat, cu modificarile $i completarile ulterioare, si persoanele fizice prevazute la
art.l din Ordonanta Guvernului nr.l05/1999, aprobata cu modificari si completari
prin Legea nr.l89/2000, cu modificarile $i completarile ulterioare;
c) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele Tncadrate in gradul I
de invaliditate si reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat sj
ai minorilor incadraJi in gradul I de invaliditate.
Conform art.487
V. Consiliile locale acorda scutirea de la plata taxelor instituite conform
art.486 urmatoarelor persoane fizice :
a) veteranii de razboi, vaduvele de razboi $i vaduvele nerecasatorite ale
veteranilor de razboi;
b) persoanele fizice prevazute la art.l din Decretul-lege nr.ll8/1990,
republicat, cu modificarile si completarile ulterioare .

&

Aceste scutiri se aplica conform ,,Regulament de acordare a scutirii laplata impozitului/taxeipe cladirile respectiv
impozit/taxa pe teren pentru cladirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organiza(ii
neguvernamentale $i intreprinderi sociale", carefaceparte integranta dinprezenta anexa.

REGULAMENT
de acordare a scutirii la plata impozituIui/taxei pe cladirile respectiv
impozit/taxa pe teren pentru cladirile utilizate pentru furnizarea de
servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale $i mtreprinderi
sociale, conform art.456, alin.(2), lit."b"
Art.l. Organizatiile neguvernamentale $i intreprinderile sociale ca furnizori de
servicii sociale, care de^in in proprietate sau utilizeaza cladiri $i teren pentru
furnizarea de servicii sociale beneficiaza de scutire la plata impozitului/taxei pe
cladiri respectiv impozit/taxa pe terenul aferent.
Art.2. Facilitatea fiscala se acorda pentru organizatiile neguvenamentale si
mtreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, care au ca activitate furnizarea
de servicii sociale care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta,
ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil,
familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte persoane
aflate in dificultate.
Art.3. Scutirea se acorda pentru cladirea $i terenul folosite exclusiv pentru
activitap fara scop lucrativ.
Art.4. Pentru a beneficia de scutire de la plata impozitului/taxei pe cladire si a
impozitului/taxei pe teren trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele condh:ii:
a) organizatiile neguvenamentale si intreprinderi sociale ca furnizori de
servicii sociale, sa isi desfIsoare activitatea in condi{iile O.G. nr.68/2003 privind
serviciile sociale, cu modificarile $i completarile ulterioare $i ale Legii nr. 197/2012
privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, cu modificarile sj
completarile ulterioare;
b)organizatiile neguvenamentale si mtreprinderi sociale, sa fie acreditate ca
furnizor de servicii sociale;
c) cladirile si terenul sa fie in proprietatea sau utilizarea organizatiilor
neguvenamentale si intreprinderilor sociale ;
d)in cladire sa se desfa$oare exclusiv serviciile sociale pentru care
organizatiile neguvernamentale, intreprinderile sociale, au fost acreditate;
e) furnizarea serviciilor sociale sa aiba caracter continuu, sa se desflsoare pe
intreg anul fiscal.
Art.5. Scutirea de la plata impozitului/taxei pe cladiri respectiv
impozitului/taxei pe teren se acorda pe baza de cerere depusa la organul fiscal,
insotita de urmatoarele documente :
a) actul de infiim:are al organizatiei neguvernamentale, intreprinderii
sociale;
b) statutul organizaJiei neguvernamentale, Tntreprinderii sociale;
c) certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale emis de
Compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si ProtecJiei
Sociale;
d) licen^a de func^ionare pentru serviciul social acreditat (se are in vedere
$i cea provizorie) emis de Compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului
Muncii, Familiei si Protec|iei Sociale;

e) raportul de monitorizare din cadrul celei mai recente misiuni de
inspec^ie, intocmit de inspectori sociali;
f) documentul emis de catre Compartimentul de specialitate din cadrul
Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale din care sa rezulte ca in cladirea
respectiva se desfasoara activita^ile pentru care se acorda scutirea;
g) dovada titlului asupra imobilului (contract de vanzare-cumparare,
contract de comodat, contract de inchiriere), extras de carte funciara, schiJa
cadastrala pentru terenul aferent cladirilor;
Art.6. Scutirea nu se aplica pentru spa^iile/incaperile/suprafe^ele folosite
pentru activita^i economice sau agrement.
Art.7. Scutirea de la plata impozitului/taxei pe cladiri si/sau impozit/taxei pe
teren se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care persoana
a depus documentele mentionate mai sus, conform prevederilor art.456, alin.(3) sj
art.464, alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare, coroborate cu prevederile pct.24, alin.(2) din H.G. nr.l/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind
Codul Fiscal, cu modificarile $i completarile ulterioare.
Art.8. a) Organizatiile neguvernamentale si intreprinderile sociale ca furnizori
de servicii sociale care solicita scutire de la plata impozitului/taxei pe cladiri
respectiv impozitului/taxei pe teren au obliga^ia de a aduce la cunostinJa organului
fiscal orice modificare intervenita pe parcursul anului fiscal, iar persoanele in cauza
trebuie sa depuna noi declara|ii fiscale in termen de 30 de zile de la apariJia
schimbarilor, conform pct.27, alin.(2) sj pct.81, alin.(2) din H.G. nr.l/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul
Fiscal, cu modificarile sJ completarile ulterioare.
b) Neanun|area modificarilor intervenite, in termen de 30 de zile de la
data producerii acestora, conduce atat la anularea scutirii, incepand cu data de 1
ianuarie a anului in care au intervenit modificarile respectiv 1 a lunii urmatoare celei
in care au intervenit modificarile cat sj la recalcularea impozitului/taxei.

ROMANIA
JUDEJUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA
PRIMAR
Nr.45.690/3 noiembrie 2021

REFERAT DE APROBARE
Ia Proiectul de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxeIor locale in
Municipiul Campina pentru anul fiscal 2022
Subsemnatul Ioan-Alin Moldoveanu, in calitate de Primar al Municipiului
Campina, in conformitate cu prevederile art.l36, alin.(l) si alin.(2) din O.U.G.
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ si art.6, alin.(3) si art.30, alin.(l),
lit."c" din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea
actelor normative, republicata, modificata si completata, supun analizei si aprobarii
Consiliului Local Proiectul de hotarare privind aprobarea impozitelor sj taxelor
locale in Municipiul Campina pentru anul fiscal 2022.
Proiectul de hotarare privind aprobarea impozitelor $i taxelor locale in
Municipiul Campina pentru anul 2022 este intocmit in conformitate cu prevederile
Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile $i completarile ulterioare, ale
H. G. nr.l/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile $i completarile ulterioare, ale Legii
nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile $i completarile
ulterioare $i ale Legii nr.273/2006 privind finan^ele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Impozitele sj taxele locale constituie venituri ale bugetelor locale ale unitaJilor
administrativ teritoriale unde contribuabilii i$i au domiciliul, sediul sau punctul de
lucru.
Resursele financiare constituite din impozite si taxe locale se utilizeaza pentru
cheltuielile publice a caror finan^are se asigura din bugetele locale.
^
In vederea finan^arii proiectelor aflate in derulare $i pentru ca
resursele
bugetului
local
sa
satisfaca
intr-o
propor^ie
cat mai mare nevoile actuale ale ceta|enilor Municipiului Campina, dar $i cerin^ele
Uniunii Europene, este necesara men^inerea surselor actuale ale bugetului local,
atragerea de noi surse extrabugetare precum si valorificarea judicioasa $i eficienta a
patrimoniului Municipiului Campina.
Prin Proiectul de hotarare propun mentinerea niveluIui impozitelor si
taxelor locale pentru anul fiscal 2022 la niveIul aprobat pentru anul fiscal 2021,
indexate cu rata infla{iei de 2,6 % care reprezinta obligativitate legala $i aprobata de
Consiliul Local prin H.C.L. nr. 61/28 aprilie 2021 $i Jinand cont de rata de schimb a

monedei euro de 4,9470 RON in vigoare in prima zi lucratoare a lunii octombrie
2021 $i nivelurile minime prevazute Tn Directiva 1999/62/CE.
Pentru anul fiscal 2022 propun men{inerea bonificatiei maxima admisa de lege
de 10% pentru plata cu anticipatie a impozitului/taxei pe cladiri, impozitului/taxei pe
teren si a impozitului pe mijloacele de transport.
Pentru anul fiscal 2022 categoriile de scutiri sau reduceri de impozite si taxe
locale ce pot fi acordate prin hotarare, suplimentar fa{a de cele stabilite expres de
lege, sunt cuprinse in Anexa nr.3 la prezentul Proiect de hotarare, asupra catrora
Consiliul Local va decide.
Propunerea de mai sus fiind legala, necesara $i oportuna in conformitate cu
prevederile Titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile $i
completarile ulterioare, propun aprobarea Proiectului de hotarare privind stabilirea
impozitelor sJ taxelor locale in Municipiul Campina pentru anul fiscal 2022.

PRIMAR,
Ioan-Alin Moldoveanu

