PROJECT DE HOTARARE
CONSILIUL LOCAL SINAIA

JUDETUL PRAHOVA

ROMANIA

privind stab ilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 201 4
In temei ul art.45 alin.1 din Legea nr. 2 15/2001 a ad mini stratiei publice locale, republicata, cu
modificarile ~ i comp letari le ulterioare;
Luand in considerare prevederile art. 9 pet. 3 al Cartei Europene privind autonomia !ocala,
adoptata Ia Strasbourg Ia 15 octombrie 1985 ~i ratificata prin Legea nr.199/ 1997;
Vazand avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
Avand In vedere prevederil e din :
- Legea Administratiei publice locale nr. 2 15/2001 , republicata, cu modificarile ~ i co mpl etar ile
u!terioare;
- Legea 2 73/2006 privind Finantele publice locale, cu modificarile ~ i completarile ulterioare;
- Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal cu modificarile ~i completarile ulterioare;
- Legeanr. 343/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 , privind Codul fiscal , cu
mod ificarile ~ i completarile ulterioare;
- H.G. nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile , impozitele si taxele asi mil ate
acestora, precum si amenzi le ap licab ile in anu l fiscal 20 14
- Analizand Nomenclatura stradala, aprobata prin Hotararea Consi liului Local nr.1 07 din 1999, precum
~i Planul urbanistic general aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.50 din 2000;
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
HOTARASTE:
Art. 1. lncepand cu data de 01.01.2014 se aproba impozitele ~ i taxele locale stab ilite In suma fixa,
impozitele ~i taxele locale determinate pe baza de cota procentuala, precum ~ i cuantumul taxelor
speciale.
Art. 2. Fac parte din prezenta hotarare urmatoarele anexe :
Anexa 1- Impozitele ~ i taxele locale pentru anul fiscal 2014 supuse aprobarii Consiliului Local
Sinaia, stabilite in conformitate cu prevederile Legii 57 1/2003 , privind Cod ul fiscal, Legea
273/2006, privind Finantele publice locale, Legea 343/2006, pentru modifi carea ~i
completarea Codului fiscal, H.G.956/2009 privind ni velurile pentru valoril e impozabil e,
impozitele ?i taxele asimilate acestora, precum ~ i amenzile ap licabile In an ul fiscal2014;
Anexa 2 - Regul ament privind proceduril e de aco rdare a facilitatilor fiscale de scutire sau
reducere Ia plata impozitului pe cladiri ~ i a impozitului pe teren, In anul 20 14, pentru
persoanele fizice cu venituri mici , pentru persoanele fizice ~ i juridice afectate de calamitat i
naturale.
Art. 3. Pentru determinarea impozitului pe cladiri ~i a taxei pentru eliberarea autori zatiei de construire
in cazu l persoanelor fizice, precum ~i a impozitului pe teren , pentru anul 20 14, se revoca Hotararea
Consi liului Local. nr. 244 /2010 si se stab ileste,pe raza orasului Sinaia, o singura zo na , zona A
Art. 4. Creantele fiscale restante, atlate in sold Ia data de 31 decembrie 20 13, pe fiecare rol nom in a!
uni c, mai mici de 40 lei - inclusiv, cumulat pe toate sursele de impozit ale rolului , cuprinzand ~ i
accesorii, se anuleaza.

Art. 5. Pentru plata cu anticipatie a impozitului ~i taxei pe cladiri , a impozitului ~i taxei pe teren ~i a
impozitului ~i taxei asupra mij Ioacelor de transport, datorate pentru lntreg anul fiscal 20 I 4, de catre
contribuabili, pana Ia data de 31 mattie 2014, se acorda o bonificatie de 10% pentru persoane fizice,
respectiv 10% pentru persoane juridice.
Art. 6. Aproba procedura de acordare a facilitatilor fiscale de scutire sau reducere Ia plata impozitului
pentru cladirile ~i terenurile aferente, situate Ia adresa de domiciliu, precum ~i pentru cladirile ~i
terenurile afectate de calamitati naturale, conform Anexei 2
Art. 7. Aproba adoptarea ulterioara a oricaror alte hotarari locale In aplicarea Codului Fi scal ~i a
Normelor metodologice ale acestuia, privind impozitele ~i taxele locale apaqinand persoanelor fizice ~i
juridice.
Art. 8. Aproba delegarea de competente primarului ora~ului Sinaia privind deciziile de acordare
nominala a facilitatilor fiscale pentru persoanele fizice.
Art. 9. Prezenta hotarare se aplica pentru plata impozitelor ~i taxelor locale datorate pentru anul fiscal
2014 ~i intra In vigoare lncepand cu data de 1 ianuarie 2014.
Art. 10. Incepand cu data intrarii In vigoare a prezentei , Hotararea Consiliului Local Sinaia nr.
156/2012, precum ~i alte hotarari locale care contravin prezentei , l~i lnceteaza apl icabil ita tea.
Art. 11. (1) Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse Ia lndeplinire de Primarul Ora~ului
Sinaia, prin serviciile de specialitate.
(2) Aducerea Ia cuno~tinta publica se face prin
publicare pe site-ul Primariei Sinaia ~i In mass media.

afi~are

Ia sediul Primariei

Sinaia, 17 decembrie 2013
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Proiectul de hotarare propus spre aprobare prezinta nivelul impozitelor
taxe lor locale ce urmeaza a fi a plicate In a nul 2014.

~i

Propunerile prezentate respecta cadru l legal impus de Legea
nr.571 /2003 privind Codul Fiscal- cu modificarile ~i completarile ulterioare.

CONTACT:
RO- 1061 00 Sinaia,
B-dul Carol I,

no.47,
Te l. 0244/311788
Fax. 0244/314509
contact@primaria-sinoia.ro

Tinand cont de impactul economic actual asupra veniturilor populafiei ~i
de armonizarea veniturilor cu cheltuieli le estimate, pentru anul 2014 nivelul
impozitelor, atat pentru populatie cat ~i pentru agentii economici, a fost
mentinut Ia nivelul anului 2013.
Au fost majorate unele taxe speciale, fora a crea presiune asupra
veniturilor populatiei, fiind afectate societati comercia le ~i cetateni care solicita
anumite servicii.
Mentionam co impozitele ~i taxele locale nu au fost actualizate - prin
hotarare a consiliului local- din anul 2012.
Propun aprobarea.
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Sef serviciu~
·
Paula Vasil
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Subsemnatul, ing. Vlad Oprea, primarul ora~ului Sinaia, In conformitate
cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice
locale, republicata, lnaintez Ia Consiliului local al Ora~ului Sinaia proiectul de
hotarare privind stabilirea impozitelor ~i taxelor locale pentru a nul fiscal 2014.
Avand In vedere procentul de realizare a veniturilor bugetare- proprii si
atrase - pe a nul 2013 ~i
Luand In considerare impactul economic actual asupra veniturilor
populatiei,

CONTACT:
R0- 106100 Sinaia ,
B-dul Carol I,
no.47,
Tel. 0244/311788
Fax. 0244/314509
con ta c t@primaria-sinaia.ro

ROMANIA
PRAHOVA

Pentru anul 2014, cuantumul impozitelor ~i taxelor locale- pentru
populatie ~i agentii economici- se mentine Ia nivelul anului 2013.
Tn anexa Ia proiectul de hotarare, prezentam tabloul impozitelor ~i taxelor
locale aplicabile pentru anul 2014.
Cadrullegal aplicabil :
./ - prevederile art.288 din Legea nr.571 /2003 privind Codul Fiscal, Legea
nr.343/2006, respectiv HG.nr.1309 /27.12.2012 cuprinzand nivelurile pentru
valorile impozabile, impozitele ~i taxele locale ~i alte taxe asimilitate
acestora, precum ~i amenzile aplicabile lncepand cu anul fiscal 2010,
Hotararea Guvernului nr.44/2004, cu modificarile ulterioare, prevederile
O.U.G.nr.59/201 0 pentru modificarea ~i completarea Legii nr.571 /2003
privind Codul fiscal, O.G.nr.30 din 31 august 2011 pentru modificarea ~i
completarea Legii nr.571 /2003 privind Codul fiscal, precum ~i pentru
reglementarea unor masuri financiar-fiscale;
./ prevederile art.36, alin .(4), lit."c", art.45, alin .(2), lit."c" ~i art.115, alin.(1 ),
lit. "b" din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala ,
republicata.

ANEXA 1 LA HCL. NR.

/2013

IMPOZITELE ~IT AXELE LOCALE SUPUSE APROBARII CONSILIULUI LOCAL;
APLICABILE IN ANUL FISCAL 2014

CAPITOLUL . I DISPOZITII GENERALE

1. Impozitele ~i taxele locale constituie venituri proprii ale bugetelor locale ale unitatilor administrativteritoriale ~i sunt reglementate prin Legea nr.571 I 2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile ~i
completarile ulterioare.
2. Resursele financiare constituite din impozitele ~i taxele locale se utilizeaza pentru cheltui eli publice
a caror finantare se asigura de Ia bugetele locale, in conditiile legii .
3. Persoanele fizice ~i persoanele juridice, denumite in continuare contribuabili, datoreaza impozitele ~i
taxele locale reglementate prin prezenta hotan'ire.

);>

IMPOZITE ~I TAXE LOCALE ADMINISTRATE DE SERVICIUL DE VENITURI
CHELTUIELI

~I

CAPITOLUL ALII-LEA IMPOZITUL ~I TAXA PE CLADIRI

4. Impozitul pe cHidiri in cazul persoanelor fizice pentru cladirile proprietatea persoanelor fi zice se
calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare de 0.1 % Ia valoarea impozabila a cladirii.
In cazul unei cladiri care are peretii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile
a cladirii se identifica in tabelul urmator, valoarea impozabila cea mai mare corespunzatoare tipului
cladirii respective.
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TIPUL CLADIRII

0
A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din
caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate In urma
unui tratament termic ~i/sau chimic
B. Clad ire cu peretii exteriori din lemn, din piatra naturala,
din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale
nesupuse unui tratament termic ~ilsau chimic
C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti
exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale
rezultate In urma unui tratament termic ~i/sau chimic
D. Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn, din piatra
naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte
materiale nesupuse unui tratament termic ~i/sau chimic
E. In cazul contribuabilului care define Ia aceea~i adresa
lncaperi amplasate Ia subsol, Ia demisol ~i/sau Ia mansarda,
utilizate ca locuinta, In oricare din tipurile de cladiri prevazute
Ia lit. A-D
F. In cazul contribuabilului care detine Ia aceea~i adresa
lncaperi amplasate Ia subsol , Ia demisol ~i/sau Ia mansarda,
utilizate In alte scopuri dedit eel de locuinta, In oricare din
tipurile de cladiri prevazute Ia lit. A-D

V ALORI IMPOZABILE pe metru
piitrat de suprafata construita
desfa~urata, Ia cladiri proprietatea
persoanelor fizice
Valoarea impozabila- Iei/m 2 Cu instalatii de
Fara instalatii de
apa, canalizare,
apa, canalizare,
electrice ~i
electricitate sau
incalzire
incalzire
(conditii
cumulative)
I
2
932

553

253

158

!58

142

85

62

75% din suma
care s-ar aplica
cladirii

75% din suma
care s-ar aplica
cladirii

50% din suma
care s-ar aplica
cladirii

50% din suma
care s-ar aplica
cladirii

5. Valoarea impozabila a cladirii, exprimata In lei, se determina prin lnmultirea suprafetei construite
desra~urate a acesteia, exprimata In metri patrati, cu valoarea corespunzatoare, exprimata In lei/mp, din
tabelul de mai sus.
6. Suprafata construita desfa~urata a unei cladiri se determina prin lnsumarea suprafetelor
sectiunilor tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate Ia subsol ,
excepUind suprafetele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinta ~i suprafetele scarilor ~i teraselor
neacoperite
7. Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, atunci
suprafata construita desfa~urata a cladirii se determina prin lnmultirea suprafetei utile a cladirii cu
un coeficient de transformare de 1,20.
8. Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza In functie de rangul localitatii (Sinaia este ora~ de
rangul Ill) ~i zona In care este amplasata cladirea, prin lnmultirea valorii determinate conform alin 5.
cu coeficientul de corectie corespunzator, prevazut In tabelul urmator:
4

Zona in cadrullocalitfitii
A

COEFICIENT DE CORECTIE
2,30

9. In cazul unui apattament amplasat intr-un bloc cu mat mult de 3 niveluri ~i 8 apartamente,
coeficientul de corectie se reduce cu 0, I 0.
10. Valoarea impozabila a cladirii, se reduce in functie de anul terminarii acesteia, dupa cum
urmeaza:
a) cu 20%, pentru cladirea care are o vechime de de eel putin 50 de ani Ia data de 1 ianuarie a anului
fiscal de referinta;
b) cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani ~i 50 de ani inclusiv, Ia data
de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta.
11. In cazul cladirii Ia care au fast executate lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare,
modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal , anul terminarii se actualizeaza, astfel ca acesta se
considera ca fiind eel in care au fast terminate aceste ultime lucrari .
12. In cazul cladirii utilizate ca locuinta, a carei suprafata construita depa~e~te 150 de metri patrati ,
valoarea impozabila a acesteia, determinata in urma aplicarii prevederilor art. 5-10, se majoreaza cu
cate 5% pentru fiecare 50 metri patrati sau fractiune din ace~tia.
13. Persoanele fizice care au in proprietate doua sau mai multe cladiri datoreaza un impozit pe cladiri ,
majorat dupa cum urmeaza:
a) cu 65% pentru prima cladire in afara celei de Ia adresa de domiciliu ;
b) cu 150% pentru a doua cladire in afara celei de Ia adresa de domiciliu ;
c) cu 300% pentru a treia cladire ~i urmatoarele in afara celei de Ia adresa de domiciliu.
13.1. Nu intra sub incidenta alin. (13) persoanele fizice care detin in proprietate cladiri dobandite
prin succesiune legala.
13.2.In cazul detinerii a doua sau mai multe cladiri in afara celei de Ia adresa de domiciliu,
impozitul majorat se determina in functie de ordinea in care proprietati le au fost dobandite, a~a cum
rezulta din documentele ce atesta calitatea de proprietar.
13 .3 . Persoanele fizice prevazute Ia alin. (13) au obligatia sa depuna o declaratie speciala Ia
compattimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in raza carora i~i au
domiciliul , precum ~i Ia cele in raza carora sunt situate celelalte cladiri ale acestora. Modelul declaratiei
speciale va fi eel prevazut prin norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului.

14. Pentru persoanele juridice se aproba cota de 1,25 % asupra valorii de inventar a cladirilor
reevaluate, inregistrata in contabilitatea proprietarului cladirii.

15. In cazul unei cladiri care nu a fast reevaluata, cota impozitului pe cladiri se stabileste Ia:
a) 10% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de
referinta;
b) 30% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de
referin ta."

15"1. Cota impozitului pe cladiri prevazuta Ia alin. (15) se aplica Ia valoarea de inventar a cladirii
inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice, pana Ia sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima
reevaluare. Fac exceptie cladirile care au fast amortizate potrivit legi i, in cazul carora cota impozitului
pe cladiri este cea prevazuta Ia alin. (14)."

16. Cota de impozit pentru cladirile cu destinatie turistica ce nu functioneaza in cursu! unui an
calendaristic este de 5% din valoarea de inventar a cladirii.
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17. Sunt exceptate de Ia prevederile alin. (15) structurile care au autorizatie de construire in perioada de
valabilitate, daca au inceput lucrarile in termen de eel mult 3 luni de Ia data emiterii autorizatiei de
constru ire."

18. Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativteritoriale, concesionate, lnchiriate, date In administrare ori In folosinta, dupa caz, persoane/or juridice, se
stabile~te taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului
de administrare sau de folosinta, dupa caz, In conditii similare impozitului pe cladiri.
Plata impozitului
- lmpozitul pe cladiri se plate~te anual, In 2 rate egale, respectiv:
a) rata I, pana Ia data de 31 martie inclusiv;
b) rata a II-a, pana Ia data de 30 septembrie inclusiv;
- Impozitul anual pe cladiri, datorat aceluia~i buget local de catre contribuabili , persoane fizice
sau juridice, de pana Ia 50 lei inclusiv, se plate~te integral pana Ia primul termen de plata. In cazul In
care contribuabilul detine In proprietate mai multe cladiri amplasate pe raza aceleia~i unitati
administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera Ia impozitul pe cladiri cumulat.
Neplata In termenele scadente atrage plata de majorari de lntarziere, conform Iegislatiei In
vigoare (La data adoptarii prezentei hotarari se aplica prevederile O.G. nr.92/2003 - republicata, cu
modificarile ~i completarile ulterioare, nivelul majorarilor fiind de 2% pe luna).
Beneficiaza de reducere Ia plata impozitului pe cladiri cu 30 % proprietarii cladirilor cu o
vechime de peste 20 de ani care reabiliteaza fatadele cladirilor, dupa ce In prealabil au obtinut
aprobarea proiectului lucrarii de Ia Primaria Ora~ului Sinaia.
Acordarea acestei facitilati se va face dupa ce lucrarea a fost executata. Impozitul achitat In plus se
recalculeaza ~i se compenseaza cu alte impozite ramase de achitat.

CAPITOLUL AL III-LEA IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN
Impozitul pe terenurile amplasate In intravilan- terenuri pentru constructii
1. Impozitul pe teren se stabile~te luand In calcul numarul de metri patrati de teren , rangul
localitatii In care este amplasat terenul, zona ~i/sau categoria de folosinta a terenului , conform
lncadrarii !acute de consiliul local.
2. Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a uniHi!ilor administrativteritoriale, concesionate, lnchiriate, date in administrare ori In folosinta , persoanelor fizice ~i
juridice, se stabile~te taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor,
titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, In condi!ii similare impozitului pe
teren.
4. In cazul unui teren amplasat in intravilan, lnregistrat In registrul agricol Ia categoria de
folosinta terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabile~te prin lnmultirea suprafetei
terenului, exprimata In hectare, cu suma corespunzatoare zonei in care se afla terenul .

lei/ha

Zona In cadrul
Iocalitatii
A

Nivelurile impozitului/taxei aplicabile In
Sinaia In anul2014 (Sinaia-oras de rangul
III)
6520
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1.1.

Impozitul pe terenurile amplasate in intravilan - orice alta categorie de folosinta dedit cea
de terenuri cu constructii

In cazul unui teren amplasat in intravilan, lnregistrat In registrul agricol Ia alta categorie de
folosinta dedit cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabile~te prin lnmultirea suprafetei
terenului, exprimata In hectare, cu suma corespunzatoare din tabelul urmator, iar rezultatul se
lnmulte~te cu coeficientul de corectie corespunzator pentru rangul localitatii Sinaia (III).
Terenurile de pe raza ora~ului Sinaia situate In intravilan, inregistrate in registrul agricol Ia

orice alta categorie de folosinta dedit cea de terenuri cu constructii sunt cuprinse in zona A de
impozitare, indiferent de categoria de folosinta .
Lei/ha

Categoria de folosinta
1.
Teren arabil
2.
Pa~une
Faneata
3.
4.
Vie
Livada
5.
6.
Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera
7.
Teren cu ape
8.
Drumuri ~i cai ferate
Neproductiv
9.
e teren, se

folose~te

X
X

coeficientul de corectie din tabelul urmator:

III

1.2.

Zona A
33,6
25,2
25,2
55,2
63,6
33,6
18

3,00

Impozitul pe terenurile amplasate in extravilan

In cazul unui teren amplasat In extravilanul ora~ului Sinaia, impozitul pe teren se stabile~te prin
lnmultirea suprafetei terenului, exprimata In ha, cu suma corespunzatoare prevazuta In urmatorul tabel ,
lnmultita cu acela~i coeficient de corectie (3 ,00).
Terenurile de pe raza ora~ului Sinaia situate in extravilan sunt cuprinse in zona A de
impozitare, indiferent de categoria de folosinta.

Nr.
Crt.

Categorii de folosinta

Zona (lei/ ha)
A

1
2
3
4

5
5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1

Teren cu constructii
Arabi!
Pa~une

Faneata
Vie pe rod
Vie pana Ia intrarea pe rod
Livada pe rod
Livada pana Ia intrarea pe rod
Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera
Padure In varsta de pana Ia 20 de ani ~i padure cu rol de
protectie
Teren cu apa, altul decat eel cu amenajari piscicole
Teren cu amenajari piscicole
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37,2
60
33,6
33,6
66

X
66

X
19,2

X
7,2
40,8

Drumuri ~i cai ferate
Teren neproductiv

X
X

Plata impozitului
- lmpozitul pe teren se plate~te anual, In 2 rate egale, respectiv:
a) rata I, pana Ia data de 31 martie inclusiv;
b) rata a 11-a, pana Ia data de 30 septembrie inclusiv;
- Impozitul anual pe teren, datorat aceluia~i buget local de catre contribuabili , persoane fi zice ~ i
juridice, de pana Ia 50 lei inclusiv, se plate~te integral pana Ia primul termen de plata. In cazulln care
contribuabilul detine In proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleia~i unitati administrativteritoriale, suma de 50 lei se refera Ia impozitul pe teren cumulat.
Neplata In termenele scadente atrage plata de majorari de lntarziere, conform legislatiei In
vi goare (La data adoptarii prezentei hotarari se aplica prevederile O.G. nr.92/2003 - republicata, cu
modificarile ~i completarile ulterioare, nivelul majorarilor fiind de 2% pe luna)

CAP. AL IV-LEA IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
(PERSOANE FIZICE ~I JURIDICE)
1. VALOAREA IMPOZITULUI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza In functie de tipul mijlocului de transport.
1.1. in cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se
calculeaza In functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin lnmultirea fiecarei grupe de 200 de cm 3
sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:
Mijloace de transport cu tractiune mecanica

Suma, In lei, pentru fiecare grupa
de 200 em sau fractiune din
aceasta.

I. Vehicule inmatriculate
I . Motorete, scutere, motociclete ~i autoturisme cu
capacitatea cilindrica de pana Ia 1600 cm 3 inclusiv.
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica lntre 1601 cm j ~i
2000 cm 3 inclusiv.
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica lntre 200 I cm j ~i
2600 cm 3 inclusiv.
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica lntre 260 I cm 3 ~i
3000 cm 3 inclusiv.
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de de eel putin
3001 cm 3
6. Autobuze, autocare, microbuze.
7. Alte vehicule cu traqiune mecanica cu masa totala
maxima autorizata de pana Ia 12 tone inclusiv.
8. Tractoare lnmatriculate.
II.Vehicule inregistrate
I.Vehicule cu capacitate cilindrica
1.1. Vehicule inregistrate cu capacitate<4800 erne
1.2.Vehicule inregistrate cu capacitate>4800 erne
2. Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata
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8
18
72

144
290
24
30
18
Lei/200 cm 3
4
6
150 lei/an

In cazul unui ata~, taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele,
motoretele ~i scuterele respective.
1.2. In cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare
de 12 tone, impozitul pe mij loacele de transport este ega! cu suma corespunzatoare din tabe lul
urmator:
Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata de de eel Jutin 12 tone
Impozitul,in
Numarul axelor ~i masa totala maxima Impozitul, in lei,
pt.veh.angajate exclusiv in leilei,pt.vehicule angajate in
autorizata
operafiuni de transport
op.de transport intern ~i
intern
international
Vehicule cu
Vehicule
Vehicule cu
Vehicule cu
sistem de
cu alt
sistem de
alt sistem de
suspensie
sistem de
suspensie
suspensie
pneumatica
suspensie
pneumatica
sau un
sau un
echivalent
echivalent
recunoscut
recunoscut
X
X
X
X
I. Vehicule cu doua axe
1. Masa de eel putin 12 tone, dar mai
133
0
127
0
mica de 13 tone
2. Masa de eel putin 13 tone, dar mai
367
127
352
133
mica de 14 tone
3. Masa de eel putin 14 tone, dar mai
367
517
352
495
mica de 15 tone
495
1121
4. Masa de ee l putin 15 t. dar mai
517
1169
mica de 18 tone.
495
1121
5.Masa de eel putin 18 t.
517
1169
II. Vehicule cu trei axe
1. Masa de eel putin 15 tone, dar mai
mica de 17 tone
2. Masa de eel putin 17 tone, dar mai
mica de 19 tone
3. Masa de eel putin 19 tone, dar mai
mica de 2 1 tone
4. Masa de eel putin 21 tone, dar mai
mica de 23 tone
5. Masa de eel putin 23 tone, dar mai
mica de 25 to ne
6. Masa de eel putin 25 tone
III. Vehicule cu patru axe
1. Masa de eel putin 23 tone, dar mai
mica de 25 tone
2. Masa de eel putin 25 tone, dar mai
mica de 27 tone
3. Masa de eel putin 27 tone, dar mai

I

133

231

127

221

231

474

221

454

474

615

454

589

615

947

589

908

947

1472

908

1412

947

1472

908

1412

615

623

589

598

623

973

598

933

973

1545

933

1481

9

mica de 29 tone
4. Masa de eel putin 29 tone, dar mai
mica de 3 1 tone
5. Masa de eel putin 31 t, dar mai
m ica de 32 tone.

1545

2291

1481

2197

1545

2291

1481

2197

In cazul unei combinatii de autovehicule (un autovehi cu l articu lat sau tren rut ier) de transport
marta cu masa totala max ima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitu l pe mij locele de
transp011 este ega! cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:

Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu
masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone
Numarul axelor ~i masa totala maxima Impozitul, in lei, pt. veh.
Impozitul, in lei, pt. veh.
angajate exclusiv in op. de
angajate in op. de
autorizata
transp.intern
transp.intern ~i
international
Vehicule cu
Vehicule
Vehicule cu
Vehicule
sistem de
sistem de
cu alt
cu alt
suspensie
sistem de
suspensie
sistem de
pneumatica
suspensie
pneumatica
suspensie
sau un
sau un
echivalent
echivalent
recunoscut
recunoscut
I. Vehicule cu 2+ 1 axe
1. Masa de eel putin 12 tone, dar ma i
0
0
0
0
mi ca de 14 tone.
2. Masa de eel p utin 14 tone, dar mai
mica de 16 tone.
3. Masa dar mai mica de 16 tone, dar
mai mica de 18 tone.
4. Masa dar mai m ica de 18 tone, dar mai
m ica de 20 tone.
5. Masa de eel puti n 20 tone, dar ma i
m ica de 22 tone
6. Masa de eel putin 22 tone, dar mai
mica de 23 tone
7. Masa de eel p utin 23 tone, dar mai
m ica de 25 tone
8. Masa de eel p uti n 25 tone, dar mai
m ica de 28 tone
9. Masa de eel puti n 28 tone

0

0

0

0

0

60

0

58

60

137

58

131

137

320

131

307

320

414

307

397

414

747

397

716

747

1310

716

1256

747

1310

716

1256

tone, dar mai

128

299

123

287

tone, dar mai

299

491

287

471

tone, dar mai

491

721

471

692

tone, dar mai

721

871

692

835

II. Vehicule cu 2+2 axe
I . Masa de eel p utin 23
m ica de 25 tone
2. Masa de eel putin 25
m ica de 26 tone
3. Masa de eel putin 26
mica de 28 tone
4. Masa de eel puti n 28
midi de 29 tone
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5. Masa de eel putin 29 tone, dar mai
mica de 31 tone
6. Masa de eel putin 31 tone, dar mai
mica de 33 tone
7. Masa de eel putin 33 tone, dar mai
mica de 36 tone
8. Masa de eel putin 36 tone, dar mai
mica de 38 tone
9. Masa de eel putin 38 tone
III. Vehicule cu 2+3 axe
I. Masa de eel putin 36 tone, dar mai
mica de 38 tone
2. Masa de eel putin 38 tone,mai mica 40
tone
3. Masa de eel putin 40 tone
IV. Vehicule cu 3+2 axe
I. Masa de eel putin 36 tone, dar mai
mica de 38 tone
2. Masa de eel putin 38 tone, dar mai
mica de 40 tone
3. Masa de eel putin 40 tone, dar mai
mica de 44 tone
4.Masa de eel putin 44 tone
V. Vehicule cu 3+3
1. Masa de eel putin 36 tone, dar mai
mica de 38 tone
2. Masa de eel putin 38 tone, dar mai
mica de 40 tone
3. Masa de eel putin 40 tone, dar mai
mica de 44 tone
4. Masa de eel putin 44 tone

871

1429

835

1371

1429

1984

1371

1902

1984

3012

1902

2888

1984

3012

1902

2888

1984

3012

1902

2888

1579

2197

1514

2107

2197

2986

2107

2863

2197

2986

2107

2863

1395

1937

1338

1857

1937

2679

1857

2569

2679

3963

2569

3800

2679

3963

2569

3800

794

960

761

921

960

1434

921

1375

1434

2283

1375

2189

1434

2283

1375

2189

Remorci, semiremorci sau rulote cu exceptia celor care fac parte din combinatiile de
autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) :

Masa totaHi maxima autorizata
1. pana Ia 1 tona inclusiv
2. de eel putin 1 tona, dar mai mica de 3 tone
3. de eel putin 3 tona, dar mai mica .de 5 tone
4. de eel putin 5 tone

lmpozitulln lei
9
34
52
64

. 1.3. Mijloace de transport pe apa
Tipul ambarcatiunii
I. Luntre, barci tara motor, folosite pentru pescuit ~i uz
personal
2. Barci tara motor, folosite In alte scopuri
3. Barci cu motor
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Impozitul in lei
21
55
209

4.Nave de sport ~i agrement
5. Scutere de apa
7. Remorchere ~i lmpingatoare:
a) Pana Ia 500 CP, inclusiv
b) De eel putin 500 CP ~i pana Ia 2.000 CP inclusiv
c) De eel putin 2.000 CP ~i pana Ia 4.000 CP inclusiv
d) De eel putin 4.000 CP
8. Vapoare- pentru fiecare 1.000 tdw sau fractiune din
acesta
9. Ceamuri , ~lepuri ~i barje fluviale:
a) Cu capacitatea de lncarcare pana Ia 1.500 tone, inclusiv
b) Cu capacitatea de lncarcare de de eel put in 1.500 tone ~i
pana Ia 3.000 tone inclusiv
c) Cu capacitatea de lncarcare de de eel putin 3.000 tone

1114
209
X

557
905
1393
2229
181
X

181
279
488

Plata impozitului
- Impozitul pe mijloacele de transport se platqte anual, In 2 rate egale, respectiv:
a) rata 1, pana Ia data de 31 martie inclusiv ;
b) rata a II-a, pana Ia data de 30 septembrie inclusiv;
- Impozitul anual pe mijloacele de transport, datorat aceluia~i buget local de catre contribuabili ,
persoane fizice ~i juridice, de pana Ia 50 lei inclusiv, se plate~te integral pana Ia primul termen de plata.
In cazulln care contribuabilul detine In proprietate mai multe mijloace de transport, suma de 50 lei se
refera Ia impozitul cumulat.
·
Neplata In termenele scadente atrage plata de majorari de lntarziere, conform legislatiei In
vigoare (La data adoptarii prezentei hotarari se aplica prevederile O.G. nr.92/2003 - republicata, cu
modificarile ~i completarile ulterioare, nivelul majorarilor fiind de 2% pe luna)

CAPITOLUL AL V-LEA TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI
PUBLICIT ATE
Aproba taxa de reclama ~i publicitate, astfel:
1 -taxa pentru serviciile de reclama ~i publicitate datorata de contribuabilii care beneficiaza sub
diverse forme , de serviciul de reclama ~i publicitate ~i care incheie contracte in acest sens, In cota de 3
%din valoarea contractu lui , exclusiv taxa pe valoarea adaugata.
2 - taxa pentru afi~aj In scop de reclama ~i publicitate, pentru folosirea mijloacelor de publicitate
prin afi~aj, panouri sau alte asemenea mijloace publicitare situate In loculln care o persoana deruleaza
o activitate economica, este de 38 lei/mp /an* sau fractiune de mp.
3 - taxa pentru afi~aj in scop de reclama ~i publicitate, pentru orice alt panou, afi~aj sau
structura de afi~aj pentru reclama ~i publicitate: 27 Iei/mp/an. Plata taxei: anual, anticipat sau
trimestrial , in patru rate egale, pana Ia datele de 15 mattie, 15 iunie, 15 septembrie ~i 15 noiembrie,
inclusiv.

CAPITOLUL AL VI-LEA

IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva sau alta activitate
distractiva In Romania are obligatia de a plati impozitul pe spectacole.
Impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit Ia suma lncasata din
vanzarea biletelor de intrare ~i a abonamentelor.
Cota de impozit se determina dupa cum urmeaza:
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a) pentru spectacole de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare
muzicala, prezentarea unui film Ia cinematograf, un spectacol de eire sau orice competitie interna sau
internationala, cota de impozit este de 2%.
b) In cazul oricarei alte manifestari artist ice decat cele enumerate Ia lit a) cota de impozit este de
5%

Reguli pentru videoteci ~i discoteci
In cazul unei manifestari artistice sau al unei activitati distractive care are loc lntr-o videoteca sau
discoteca, impozitul pe spectacole se calculeaza In funqie de suprafata incintei, astfel:
I. -In cazul videotecilor : 0,15 lei/mp/zi,
2. -In cazul discotecilor: 0,50 lei/mp/zi.
Impozitul pe spectacole se ajusteaza prin lnmultirea sumei stabilite potrivit aliniatului precedent
cu coeficientul de corectie stabilit In funqie de rangul localitatii. (Sinaia este ora~ de rangul III ;
coeficientul de coreqie fiind 3)
Plata impozitului:
Impozitul pe spectacole se
avut loc spectacolul.

plate~te

lunar pana Ia data de 15, inclusiv, a lunii urmatoare celei In care a

CAPITOLUL AL VII-LEA TAXA HOTELIERA
11. Pentru ~ederea intr-o unitate de cazare, consiliul local instituie o taxa hoteliera in cota de I% din
valoarea totala a cazarii/tariful de cazare, care se lncaseaza de persoanele juridice prin intermediul
carora se realizeaza cazarea, odata cu luarea in evidenta a persoanelor cazate, numai pentru o singura
noapte, indiferent de perioada reala de cazare.
Plata taxei :
Lunar, pana Ia data de I 0, inclusiv, a lunii urmatoare celei In care s-a colectat taxa hoteliera de Ia
persoanele care au achitat cazarea
CAPITOLUL AL VIII-LEA TAXA AUTOVEHICULE LENTE
Platitori: Persoanele fizice ~i persoanele juridice cu domiciliul, respectiv sediul social, ori punctul de
lucru pe raza ora~ului Sinaia, care detin In proprietate autovehicule lente.
Baza de calcul : Pentru fiecare vehicule care nu intra In categoria mijloacelor de transport prevazute Ia
Capitolul III.
In categoria autovehiculelor lente intra:
Nr.
Crt.

Tip autovehicul lent

I.

Autocositoare
Autoexcavator (excavator pe auto sasiu)
Autogreder sau autoscreper
Buldozer pe pneuri
Compactor autopropulsat
Freza autopropulsata pentru canale sau pentru pamant
stabilizat
Incarci:itor cu o cupa pe pneuri
Instalatie autopropulsata de sortare - concasare
Macara cu greifer
Macara mobila pe pneuri

2.
')

..),

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Taxa lei/an

I3

200
200
300
400
400
200
200
500
300
300

II.
12.

I 3.
I4.
I 5.

Motostivuitoare ~i altele asimilate
Tractor pe pneuri
Troliu autopropuisat
Vehicul pentru macinat ~i compactat de~euri
Ma~ina autopropulsata pentru: a)- lucrari de terasamente;
b) - constructia ~i lntretinerea drum uri lor; c) descoperirea lmbracamintii asfaltice Ia drumuri; d) finisarea drumurilor; e)- forat; f)- turnarea asfaltului; g)lnlaturarea zapezii.

350
200
300
200
200

Plata impozitului
- Impozitul pe autovehicule lente se plate~te anual, In 2 rate egale, respectiv:
a) rata I, pana Ia data de 31 martie inclusiv;
b) rata a 11-a, pana Ia data de 30 septembrie inclusiv;

CAPITOLUL AL IX-LEA TAXE SPECIALE ADMINISTRATE DE SERVICIUL DE
VENITURI SI CHEL TUIELI
1-Taxa salvamont
PBititori : Persoanele fizice In varsta de de eel putin 18 ani, care se cazeaza lntr-o unitate de cazare
situata In m·a~ul Sinaia (inclusiv cabane turistice), administrata de persoane fizice ~i /sau juridice.
Unitatea de cazare are obligatia de a calcula ~i lncasa taxa salvamont o data cu luarea In evidenta a
persoanelor cazate.
Taxa : 6 Iei/persoana, pentru o singura zi de cazare, indiferent de durata sejurului .
Modul de declarare : Lunar, pe baza de decont, pana Ia data de 10 inclusiv a lunii urmatoare celei In
care s-a colectat taxa salvamont de Ia persoanele care au achitat cazarea.
Termen de plata : Lunar, pana Ia data de 10, inclusiv, a lunii urmatoare celei In care s-a colectat taxa
salvamont de Ia persoanele care au achitat cazarea.
Taxa va fi utilizata pentru sustinerea activitatii de salvamont.
2 -Taxa de amenajare

~i

intretinere a domeniului schiabil

Platitori : Agentii economici care obtin venituri din activitatea de transport pe cablu pe raza statiunii
Sinaia, ret in de Ia persoane transportate cu aceste mij loace taxa de amenajare ~i lntretinere a
domeniului schiabil.
Baza de calcul : Veniturile lunare obtinute din activitatea de transport pe cablu, pe raza ora~ului
Sinaia.
Taxa :1,5% aplicata asupra bazei de calcul.
Modul de declarare : Lunar, pe baza de decont, pana Ia data de I 0 inclusiv a lunii urmatoare obtinerii
veniturilor.
Termen de plata : Lunar, pana Ia data de 10 inclusiv a lunii urmatoare obtinerii veniturilor.Taxa va fi
utilizata pentru amenajarea ~i lntretinerea domeniului schiabil
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3. Taxe solicitate Ia inmatriculari auto:

I. taxa numere provizorii = 7 lei
2. taxa de inmatriculare pentru mijloace de transpoti pana Ia 3500 kg. = 60 lei
3. taxa de inmatriculare pentru mijloace de transport peste 3500 kg. = 145 lei
Platitori: contribuabilii care l~i lnregistreaza autovehicule.
4 . Taxe solicitate de Politia statiunii Sinaia

I) Avizarea efectuarii lucrarilor care implica lnchiderea sau crearea de restrictii pentru circulatia
pe drumurile publice a vehiculelor ~i/sau pietonilor:
In regim normal (30 zile)- I 00 lei;
In regim de urgenta (5 zile)- 200 lei;
2) Avizarea proiectelor de instalare a mijloacelor de semnalizare rutiera prin indicatoare, marcaje,
semafoare electrice ~i alte dispozitive speciale:
In regim normal (30 zile) - I 00 lei;
In regim de urgenta (5 zile)- 200 lei;
3) Avizarea amplasarii obiectivelor social-economice In zona drumului public ~i proiectarea,
constructia sau amenajarea intersectiilor ~i a cailor de acces Ia drumul public:
In regim normal (30 zile)- 40 lei;
In regim de urgenta (5 zile)- I 00 lei.

5 -Taxa eliberare certificate fiscale in regim de urgenta (ziua depunerii ceret·ii) -50 lei

CAPITOLUL X TAXE PENTRU
ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI A AUTORIZATIILOR
1. Certificat Urbanism- taxa va avea urmatoarele valori:

-leiTaxe 2014

Suprafafii

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Piinala 150 mp. , inclusiv
Intre 151 ~i 250 mp. ,
inclusiv
Intre 251 ~i 500 mp.,
inclusiv
Intre 501 ~i 750 mp. ,
inclusiv
Intre 751 ~i 1.000 mp.,
inclusiv
De eel putin 1.000 mp.

7,2
8,4
10,8
14,4
16,8
16,8+0.012 lei/mp
pentru fiecare mp care
depa~e~te I 000 mp

2. Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire care urmeaza a fi folosita ca
locuinta sau anexa Ia locuinta este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii.
3. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari necesara studiilor geotehnice, ridicarilor

topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaze ~i petrol , precum ~i altor exploatari
se calculeaza lnmultind numarul de metri patrati de teren afectat de foraj sau de excavatie cu o valoare
aprobata de 10 lei pentru fiecare mp afectat.
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4. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chio~curi , tonete, cabine, spatii de expunere,
situate pe caile ~i in spatiile publice, precum ~i pentru amplasarea corpurilor ~i a panourilor de afi~aj , a
firmelor ~i reclamelor: 10 lei, pentru fiecare mp de suprafata ocupata de constructie.
5. Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de ~antier in vederea
realizarii unei constructii, care nu sunt incluse in alta autorizatie de construire, este egala cu 3% din
valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de ~antier.
6. 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.
7. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie decat cele prevazute in
alt alineat al prezentului articol este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructi e,
inclusiv instalatiile aferente.
8.Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala, a unei constructii este egala cu
0,1% din valoarea impozabila a constructiei, stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri. in
cazul desfiintarii partiale a unei construcfii, taxa pentru eliberarea autorizatiei se modifica astfel incat
sa reflecte portiunea din constructie care urmeaza a fi demolata.
9. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizatii de construire este egala cu
30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale
10. Taxa de eliberare unei autorizatii privind lucrarile de racorduri ~i bran~amente Ia retele publice de
apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie ~i televiziune prin cablu taxa este de : 16 lei
pentru fiecare racord. Se aproba majorarea cf art.287 Cod fiscal
11. Taxa pentru aviz comisia de urbanism ~i amenajare a teritoriului : 20 lei
12. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala; adresa: propus lllei.
Pentru taxele prevazute in prezentul articol, stabilite pe baza valorii autorizate a lucrarilor de
constructie, se aplica urmatoarele reguli:
a) taxa datorata se stabile~te pe baza valorii lucrarilor de constructie declarate de persoana care solicita
avizul ~i se plate~te inainte de emiterea avizului;
b) in term en de 15 zile de Ia data finalizarii lucrarilor de constructie, dar nu mai tarziu de 15 zile de Ia
data Ia care expira autorizatia respectiva, persoana care a obtinut autorizatia trebuie sa depuna o
declaratie privind valoarea lucrarilor de constructie Ia compartimentul de specialitate al autoritati i
administratiei publice locale;
c) pana in cea de-a 15-a zi inclusiv, de Ia data Ia care se depune situatia finala privind valoarea
lucrarilor de constructii, compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale are
obligatia de a stabili taxa datorata pe baza valorii reate a lucrarilor de constructie;
d) pana in cea de-a 15-a zi inclusiv, de Ia data Ia care compartimentul de specialitate al autoritati i
administratiei publice locale a emis valoarea stabilita pentru taxa, trebuie platita orice suma
suplimentara datorata de catre persoana care a prim it autorizatia sau orice suma care trebuie rambursata
de autoritatea administratiei publice locale.
in cazul unei autorizatii de construire emise pentru o persoana fizica, valoarea reala a
lucrarilor de constructie nu poate fi mai mica decat valoarea impozabila a cladirii stabilita conform art.
251.
13. Taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobandite in baza Legii fondului
funciar nr.1811991 , republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, ( cu exceptia eel or pentru
terenurile agricole ~i forestiere):
-13 lei pentru persoane fizice ~i juridice cu domiciliul, respectiv sediul social in Sinaia
-151ei pentru persoane fizice ~i juridice cu domiciliul, respectiv sediul social in alte localitati
14. Taxa pentru eliberarea certificatului de producator
80 lei
15. Taxa pentru viza anualii a certificatului de producator

16

50 lei

CAPITOLUL XI TAXE SPECIALE ADMINISTRATE DE
SERVICIUL URBANISM, DEZVOLTARE URBANA SI CADASTRU
Se aproba instituirea

~i

1. taxa de dezvoltare ~i
infrumusetare a ora~ului
Sinaia

2. taxa de reabilitare a
drumurilor

cuantumul urmatoarelor taxe speciale:
a. 0,5% din valoarea lucrarilor autorizate pentru persoanele fizice ~i
persoanele juridice cu domiciliul stabil respectiv sediul social in Sinaia .
b. 3,2% din valoarea lucrarilor autorizate pentru persoanele fizice ~i
persoanele juridice cu domiciliul stabil , respectiv sediul social in alte
localitati .
a. 0,5 % din valoarea lucrarilor autorizate pentru persoanele fizice ~i
juridice cu domiciliul stabil , respectiv sediul social in ora~ul Sinaia.
b. 3,5% din valoarea lucrarilor autorizate pentru persoanele fizice ~i
juridice cu domiciliul stabil, respectiv sediul social in alte localitati .

Taxele 1 ~i 2 se vor incasa astfel:
odata cu depunerea cererii pentru obtinerea autorizatiei de construire pentru constructiile noi
(indiferent de destinatia acestora), precum ~i pentru extinderi ale constructiilor (inclusiv lucrari
de finisaje exterioare, reparatii curente, imprejmuiri, bran~amente);
odata cu depunerea cererii pentru obtinerea autorizatiei de terminare lucrari
odata cu depunerea cererii pentru obtinerea autorizatiei de desfiintare totala sau partiala a unei
constructii.
odata cu depunerea cererii de prelungire a autorizatiei de construire (caz in care taxele vor fi in
cuantum de 50% din valoarea initiala);
odata cu depunerea cererii pentru obtinerea autorizatiei de construire sau desfiintare pentru
constructii (indiferent de destinatia acestora), precum ~i pentru extinderi ale constructiilor (inclusiv
lucrari de finisaje exterioare, reparatii curente, imprejmuiri , bran~amente), pentru institutiile ~i
lucrarile prevazute Ia art. 269 Cod Fiscal.

3. taxa eliberare extras informativ din

a. format A4

I. persoane fizice

15 lei I extras

II. persoane juridice
I. persoane fizice
II. persoane juridice
I. persoane fizice

20 lei I extras
28 lei I extras
28 lei I extras
10 lei I extras

G.I.S.:
b. format A3

4. taxa eliberare extras informativ din

a. format A4

planurile cadastrale vechi (Theotop)
b. format A3

5. taxa aprobare documentatii de urbanism
Plan Urbanistic de Detaliu

II. persoane juridice 15 lei I extras
I. persoane fizice
15 lei I extras
II. persoane j urid ice 28 lei I extras

500 lei ldocumentatie

6. taxa aprobare documentatii de urbanism

Plan Urbanistic Zonal

1.000 lei ldocumentatie
20 leildocumentatie

7. taxa formulare
Taxele 5
locale.

~i

6 se vor incasa odata cu depunerea documentatiilor PUD sau PUZ , cu exceptia autoritatii

17

CAPITOLUL XII TAXE ADMINISTRATE DE
DEPARTAMENTUL MONITORIZARE, CONTROL SI SERVICII PUBLICE
1. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfa~urarea de activitati de alimentati e
publica cuprinse In clasa 5610- restaurante ~i 5630- baruri, din clasificarea activitatilor din economia
nationala- CAEN . rev.2 . in suma de pana Ia 4100 lei, dupa cum urmeaza :
Suprafafa
Taxa 2014
a) Panala 50 mp., inclusiv
700
b) Intre 51 ~i 100 mp., inclusiv
1400
c) Intre 10 I ~i 150 mp., inclusiv
2000
d) Intre 151 ~i 200 mp. , inclusiv
2700
e) Intre 201 ~i 250 mp., inc! usiv
3400
f)
De eel putin 250 mp.
4100
2. Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfa~urarea unei activitati economice in mediul urban:
100 lei
3. Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice (pentru desfa~urarea activitatii de comert
ambulat
. HCL114/30102008)
n pnn stan d un·~I
, m ocun'I e anume stbTt
a 1 1 eJ>_rm
Taxa 2014

- pentru vanzare de produse :
5 lei /m_Q/zi
- pentru comercializare ambulanta de ziare, reviste :
2 lei/mp/zi
- pentru prestari servicii :
1 leu/mp/zi
- pentru utilizarea locurilor publice in fata magazinelor,
3 lei/mp/zi
prin amplasarea lazilor de inghetata, racoritoare:
- pentru utilizarea locurilor publice prin amplasarea
0,2 lei/mp/zi
utilajelor, instalatiilor sau echipamentelor pentru agrement
(divertisment):
-pentru utilizarea locurilor publice prin amplasarea
0.5 lei/mp/zi
teraselor estivale
-taxa lunara de comercializare ambulanta de
60 lei mp/luna - localnici;
artizanat (inclusiv salubritate)
150 lei mp/luna- pentru
comercianti cu sediul in
alte localitati
-taxa comercializare flori:
120 lei/mp/luna
4. Taxa de autorizare pentru activitatea agentilor economici d~ inchiriere ATV, motocvadricicluri ,
Snowmobile si alte mijloace de deplasare in teren accidentat: I 00 lei

5. Taxe taximetrie:

Tarif acordare autorizatie de transport ~i viza acesteia Ia 5
am
Tarif eliberare autorizatie taxi sau copie conforma - pt
fiecare autorizatie taxi sau copie conforma
Taxa de ocupare a domeniului public pt. statiile taxi de
a~teptare
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Taxa 2014
400 lei
250 lei
30 lei/ luna

..
6. Taxa pentru orgamzarea JOCun'Ior de artt'fitell.

Taxa 2014
Organizarea ~i des:fa~urarea jocurilor de artificii cu obiecte
pirotehnice din clasa II;III ~i IV, precum ~i T 1 , T 2 este permisa
numai cu acordul Primarului, in conditiile obtinerii avizelor . Se vor
stabili in mod obligatoriu : locul , ora ~i perioada de des:fa~urare ,
precum ~i masurile de ordine publica. Se pot utiliza in conditiile
1000 lei
legii , materialele mentionate, in noaptea de revelion, tara acordul
Primarului. Solicitarile pentru organizarea jocurilor de artificii se
adreseaza Prmarului, prin Registratura generala, cu eel putin 10 zile
calendaristice inainte de data evenimentului, inaintea obtinerii
aprobarii
Nerespectarea prezentei constituie contraventie ~ ~ se sanctioneaza cu amenda de Ia: 2000 Ia 2500
lei.
7. Taxa eliberare av iz de taiere arbori: 60 lei
8. Taxa spargere domeniul public

Taxa 2014
Taxa spargere strada
Garantie de spargere strada

20 lei/ mp/ zi. Pentru suprafete mai mari de 50 de metri
taxa este de 10 lei/ mp/ z i.
400 lei/ mp pentru strazi asfaltate, strazi pavate cu
piatra cubica si ziduri de sprij in ;
300 le i/mp pentru strazi cu macadam ;
250 lei/ mp pentru spatii verzi, drum pietruit si altele

9. Taxele pentru eliberarea permisului de Iibera trecere pentru autovehicule cu greutate maxima
autorizata mai mare de 5 tone, care vor circula pe strazile orasului Sinaia in baza acord ului Primarie i,
sunt cele stab ilite prin Regulamentul de trafic greu aprobat prin HCL 173/ 25.11.20 13, dupa cum
urmeaza:
Taxa propusa 2014 taxa stabilita prin HCL 173 din
nov.20 13
autovehicule cu
100 lei/zi
G.M.A. > St si <= 10 t
1000 lei/luna
6000 lei/an
autovehicule cu G.M.A.> I 0 t
150 lei/zi
1500 lei/luna
9000 lei/an

10. Taxa aviz trecere pe drum restrictionat 1.000 lei /autovehicul/ luna,
Intrarea pe drum restrictionat fara av iz el iberat de Primaria orasului S ina ia se sanctioneaza cu amenda
de Ia 2000 - 2500 lei.
Nerespectarea prevederilor av izului se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 1500- 2000 lei.
11. Taxa pentru eliberarea autorizatie de circu latie ~i placutelor cu numere de inmatriculare pentru :
moped, caruta, utilaje, etc., care nu pot fi inmatriculate conform codu lui ruti er, Ia e liberarea
autorizatiei. 120 lei

12. Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice, organizare de santier:

Taxa 2014
Depozitare de materiale
Realizarea de lucrari:

amenajare

schela
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8 lei/mp/zi
6 le i/mp/z i.

demontabila
Taxa ocupare domeniu public pentru organizare
de ~antier

4 lei/mp/ luna

13.Taxa eliberare autorizatie sanitara de functionare art. 268 alin.2 : 24 lei
14.Taxa pentru cresterea gradului de liniste si siguranta in desfasurarea activitatilor economice pe raza
orasului Sinaia
Platitori : Agenti economici care obtin venituri din activitatea de cazare turistica, unitati de
alimentatie publica, banci, activitati de brokerage, activit$, de asigurari , societati cu activitati
comerciale .
Taxa:
Tennen de plata

CAPITOLUL XIII TAXE SPECIALE ADMINISTRATE DE S.P.C.L.E.P
-lei 1.- taxa oficiere casatorie In zilele de luni pana vineri In afara programului de lucru
2.- taxa oficiere casatorie In zilele de sambata ~i duminica lntre orele 9.00- 17.00
3.- taxa pt. furnizarea datelor din reg. evidenta referitoare Ia persoana

20
200
lieu
/pers
300

4. -taxa oficiere casatorie In afara sediului Primariei Sinaia, avand motive temeinice ~i
aprobarea Primarului Ora~ului Sinaia, fara a se crea o regula in acest sens
5. - taxaoficiere casatorie in zilele de luni pina sambata cu aprobarea Primarului ,pentru
persoanele care nu figureza cu domiciliul sau resedinta in orasul Sinaia
6. - taxa divort

1000
500

Nu se percepe taxa pentru oficierea casatoriilor de luni pana vineri In timpul programului de
lucru al Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor.
Taxele de Ia punctele 1-4 se calculeaza de catre Serviciului Public Comunitar de Evidenta a
Persoanelor, ~i se achita de catre persoanele interesate, anticipat prestarii serviciului , Ia casieria
Primariei Sinaia, odata cu depunerea declaratiei de oficiere.
Sunt scutite de Ia plata taxei pentru oficierea casatoriei urmatoarele categorii de persoane :
- persoanele cu handicap, cand eel putin o persoana din viitorii soti se lncadreaza In aceasta categorie,
daca se face dovada situatiei cu acte medicale;
- persoanele care nu au venituri;
- persoanele ale caror venituri se lncadreaza Ia ajutorul social conform Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat cu referire Ia familia compusa din 'doua sau mai multe persoane.
-pensionari

CAPITOLUL XIV -TAXE SPECIALE ADMINISTRATE DE D.R.P.-M.D.
I . - taxa cautare acte In arhiva
2.- taxa eliberare copii documente din arhiva
3.- taxa eliberare acte In regim de urgenta, pentru
persoane juridice (24 ore)
4. - taxa eliberare acte In regim de urgenta, pentru
persoane fizice (24 ore)
5. - taxa multiplicare (xerox)
20

40
40
50

lei/document
lei/document
lei/act

20

lei/act

2 lei/pagina

I

ANEXA 2 LA HCL. NR.

/2013

REGULAMENT
privind procedurile de acordare a facilitatilor fiscale de scutire sau reducere Ia plata impozitului
pe cladiri ~i a impozitului pe teren

Art.l Consiliullocal poate acorda scutire de Ia plata impozitului pe cladiri sau o reducere a acestuia pe
o perioada de minimum 7 ani, cu incepere de Ia data de intai ianuarie a anului fiscal urmator finalizarii
lucrarilor de reabilitare, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinte si ai imobil e lor care
au executat lucrari de interventie pe cheltuiala proprie, pe baza procesului-verbal de receptie Ia
terminarea lucrarilor, intocmit in conditiile legii , prin care se constata realizarea masurilor de
interventie recomandate de catre auditorul energetic in certificatul de performanta energetica sau , dupa
caz, in raportul de audit energetic, astfel cum este prevazut in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. I58/2 0Il.

Art.2 Consiliullocal poate acorda scutire de Ia plata impozitului pe cladiri/taxei pe cladiri pe o
perioada de 5 ani consecutivi, cu incepere de Ia data de intai ianuarie a anului fiscal urmator in care a
fost efectuata receptia Ia terminarea lucrarilor, pentru proprietarii care executa lucrari in conditiile Legii
nr. 153/20 II privind mas uri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor.

Art. 3. a. Persoanele fizice cu venituri mici, care beneficiaza de facilitati fiscale de reducere sau scutire
Ia plata impozitului pe cladiri ~i teren, pentru proprietatea situata Ia adresa de domiciliu, pe baza de
cerere sunt :
- persoanele cu handicap grav sau accentuat ~i cele incadrate in gradul I sau II de invaliditate ;
- persoanele fizice nevazatoare ;
- minorii, mo~tenitori ai unor imobile, aflati sub tutela, plasament familia l sau incredintare ;
- persoanele varstnice, singure, :tara apartinatori, care se incedreaza in prevederile Legii nr.416/2 00 1.
b. Persoanele fizice ~i persoanele juridice afectate de calamitati naturale beneficiaza de scutire
Ia plata impozitului pe cladiri ~i a impozitului pe teren, pentru cladirile ~i terenurile afectate, pentru
perioada ramasa pana Ia sfar~ itul anului fiscal, numai in cazul in care starea de calamitate se declara In
mod oficial in zona ora~ului Sinaia.
Art. 4. Persoanele fizice enumerate Ia art.l.a. beneficiaza de urmatoarele facilitati fiscale :
- scutirea Ia plata impozitului pe cladiri ~i a impozitului pe teren In procent de 50 % In cazu l unor
venituri nete totale mai mici de limita stabilita pentru venitul minim garantat, conform Legii
nr.416/200 I, ajutorul social sau alocatia de sprijin ;
- reducerea cu 50% a impozitului pe cladiri ~i a impozitului pe teren in cazu l unor venituri nete totale
pe proprietate situate intre venitul minim garantat, conform Legii nr.416/2 00 1, ajutoru l soc ial sa u
alocatia de sprijin ~i salariul minim net pe economie;
- scutirea sau reducerea proportionala a majorarilor datorate pentru neplata Ia termen a impozitului pe
cladiri ~i a impozitului pe teren .
- scutirea sau reducerea Ia plata impozitului pe cladiri ~i a impozitului pe teren se acorda numai pentru
cladirea ~i/sau terenul situate Ia adresa de domiciliu a solicitantului proprietar, doar pe perioada cat
conditiile de Ia art. I din prezentul regulament exista.
Art. 5. Inlesnirile Ia plata impozitului pe cladiri ~i a impozitului pe teren se acorda numai pe baza de
cerere scrisa, cerere care va cuprinde :
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a) elemente de identificare a contribuabilului (nume, prenume, adresa de domiciliu, codul numenc
personal , etc.);
b) sumele datorate sau neachitate In contul impozitului pe cladiri ~i /sau a impozitului pe teren , inclusiv
majorarile datorate pentru neplata Ia termen ;
c) perioada pentru care sunt datorate sau neachitate, precum ~i data scadentei acestora,
natura facilitatii fiscale solicitate ~i o succinta prezentare a cauzelor ce au dus Ia imposibilitatea
achitarii debitelor pentru care se solicita lnlesnirea.
Art. 6 Cererea de acordare a lnlesnirilor Ia plata impozitului pe cladiri ~i a impozitului pe teren ,
lmpreuna cu documentele necesare se constituie lntr-un dosar care se depune de catre solicitant Ia
Registratura Primariei Sinaia, dupa ce, In prealabil a fost verificat de compartimentul de specialitate.
Documentele necesare acordarii scutirii sau reducerii Ia plata impozitului pe cladiri ~i a ·
impozitului pe teren sunt urmatoarele :
I. acte autentice, sau copii ale acestora, acte ce fac dovada proprietatii (contract de vanzare-cumparare,
titlu de proprietate, certificat de mo~tenire, extras de cmte funciara avand o vechime mai mica de 30 de
zile, etc.);
2. copie a actului de identitate;
3. declaratie pe proprie raspundere privind venitul net realizat, potrivit modelului din Legea nr.
416/200 I ;
4. certificat care atesta gradul de handicap I, II, accentuat sau grav, certificat eliberat de comisia de
expertiza medicala;
5. adeverinta de Ia asociatia nevazatorilor din Romania - In cazul persoanelor fizice nevazatoare;
6. dovada de Ia Departamenul Autoritate tutelara ~i Stare civila din cadrul Primariei Sinaia, In cazul
persoanelor minore sub tutela, plasament familial sau lntretinere;
7. adeverinta privind lncadrarea In conditiile Legii nr. 416/2001 eliberata de Primaria Sinaia, In cazul
persoanelor varstnice sau cu venituri mici;
8. ultimul cupon de pensie (daca este cazul) ;
9. orice alte documente considerate necesare pentru solutionarea cererii.
Art. 7 Dosarul solicitantului va cuprinde In mod obligatoriu, pe langa actele enumerate mai sus ~~
urmatoarele documente :
- rezultatele anchetei sociale efectuate de compmtimentul de specialitate a! Primariei Sinaia;
- nota de constatare lntocmita de inspectorii Serviciului Venituri si Cherltuieli cu ocazia depunerii
cererii ~i a verificarii dosarului prin care se solicita facilitatea fiscala;
- orice elemente care pot contribui Ia formularea propunerii de aprobare, de respingere sau de
modificare ~i completare a cererii;
- propunere de solutionare a cererii de acordare a facilitatii fiscale , elaborata de Serviciul Venituri si
Cherltuieli din cadrul Primariei Sinaia.
Art. 8 Dosarul complet se lnainteaza primarului ora~ului, care va face propuneri de aprobare sau
respingere a cererii de scutire sau de reducere Ia plata impozitului pe cladiri , a impozitului pe teren,
inclusiv a calculate pentru neplata Ia termenele legale a debitelor stabilite. Propunerile vor fi lnaintate
consiliului local pentru dezbatere, aprobare, respingere, potrivit reglementarilor legale.
Art. 9 Termenul de solutionare a dosarului privind cererea de acordare a facilitatii fiscale de scutire sau
reducere a impozitului pe cladiri, impozitului pe teren, majorarilor aferente, este de 30 zile de Ia data
lnregistrarii cererii Ia Primaria Sinaia.
Art. 10 Scutirile sau reducerile Ia plata impozitului pe cladiri ~i a impozitului pe teren pot fi solicitate
~i acordate atat lnaintea executarii silite a debitului, cat ~i In timpul efectuarii acesteia.
Art. 11 Executarea silita nu va fi pornita sau va fi suspendata, dupa caz, pentru creantele bugetelor
locale de natura impozitului pe cladiri ~i a impozitului pe teren pentru care au fost stabilite reduceri sau
scutiri Ia plata, prin hotarari ale consiliului local, de Ia data comunicarii acestor hotarari.
Art.12 Dosarul privind cererea de acordare a facilitatii fiscale de scutire sau reducere Ia plata
impozitelor pe cladire ~i teren, se claseaza daca acesta nu poate fi lntocmit In mod complet, respectiv
daca nu cuprinde toate elemente le prevazute Ia art.2, din motive imputabile solicitantului, cum ar fi:
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refuzul de a pune Ia dispozitie organelor de control informatiile solicitate, neprezentarea tutlll·or
documentelor solicitate de compartimentul de specialitate In vederea definitivarii dosarului , etc.
Clasarea ~i motivele acesteia vor fi comunicate In scris solicitantului In termen de 5 zile de Ia clasarea
dosarului.
Art.13 Facilitatile fiscale prevazute de prezentul regulament se pot acorda persoanelor solicitante,
lndreptatite, numai pentru proprietatea (clad ire ~i teren aferent sau cote din acestea) situata Ia adresa de
domiciliu a contribuabilului.
Art.14 Persoanele fizice solicitante beneficiaza de facilitatile fiscale de scutire ~i reducere Ia plata
impozitului pe cladiri ~i a impozitului pe teren, a majorarilor de lnHirziere Ia plata, de Ia data de lntai a
lunii urmatoare aprobarii cererii, cu conditia achitarii debitelor restante pe anii anteriori ~i a majorarilor
~i penalitatilor de lntarziere aferente acestora .
Art.lS. Consiliul local aproba cererile contribuabililor si poate anula unele obligatii fiscale accesorii
administrate de serviciul Venituri si cheltuieli, in conditiile Ordinului Ministerului Finantelor Publice
nr. 2.842 din 22 noiembrie 2011 si in conformitate cu Normele pentru administrarea creantelor fiscale
ale unitatilor administrativ-teritoriale in vederea anularii unor obligatii fiscale accesorii administrate de
catre compatiimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale
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