
   

 

BIROU  TAXE  ȘI  IMPOZITE 

 

                                    Nr. 1134/22.07.2022 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale 

și a altor sume care se fac venit la bugetul local 

pentru anul 2023 

 

 

          În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (4) lit.c din Ordonanța de urgență nr.57/2019 

privind Codul administrativ. 

         În temeiul  art.489,alin.(1), (2), (3) și art.495, lit.f din Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu 

modificările și completările ulterioare.        

          La stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al 

bugetului local pentru anul 2022, s-au avut în vedere următoarele:  

- Constituția României, art. 56, alin. (1) prevede ca „cetățenii au obligația să contribuie, prin 

impozite și prin taxe, la cheltuielile publice.”;  

- prevederile art. 9 al Cartei Europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr.199/1997, unde la pct. 3 este stipulat: “Cel puțin o 

parte din resursele financiare ale autorităților administratiei publice locale trebuie să provină 

din taxele și impozitele locale, al caror nivel, acestea au competența să îl stabilească în 

limitele legale.”;  

- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;  

- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare;  

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195 / 2005 privind protecția mediului, cu modificările 

și completările ulterioare;  

- Legea nr. 126 / 1995 privind regimul materiilor explozive, republicată;  

- Legea nr. 481 / 2004 privind protecția civilă, republicată;  

- Legea nr. 544 /2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare ;  

- Ordonanța 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public și privat de interes local; 

- Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi și in regim de închiriere, cu 

modificările și completările ulterioare ;  

-    Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri 

pentru realizarea locuințelor, cu modificările și completările ulterioare ;  

-  Legea nr.129/15.06.2018, pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind 

înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării 

Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor 

date; 

-    inițiativa Primarului orașului Sinaia, exprimată în referatul de aprobare;  



-    referatele de specialitate întocmite de serviciile din cadrul Primăriei orașului Sinaia;  

-    avizul comisiilor de specialitate ;  

-   respectarea principiului transparenței și publicității, drept pentru care prezentul proiect de 

hotărâre a fost publicat pe pagina de internet a Primăriei și afișat la sediul autorității publice 

locale;  

-   necesitatea de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2022 în scopul 

asigurării finanțării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum și de condițiile locale 

specifice zonei, pe de altă parte.  

 

             Propunem pentru anul fiscal 2023, ca impozitele și taxele locale prevăzute în sume    

      fixe, cât și în cote procentuale,  să fie stabilite  cu respectarea reglementărilor legale –  

Legea nr.227 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

Având în vedere art. 491, alin. 1  din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare, care prevede faptul că, ”în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, 

care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele 

respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de catre consiliile locale, țanând cont de rata 

inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor și 

Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administratiei, cu excepția impozitului/taxei pe clădiri 

care se actualizează anual în baza valorilor clădirilor și terenurilor acoperite de acestea, cuprinse în 

Studiile de piață referitoare la valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România, 

administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România.” 

 

Potrivit datelor publicate pe site-urile oficiale ale Ministerului Finantelor si Ministerului Dezvoltarii, 

Lucrarilor Publice si Administratiei,  ”Pentru indexarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 

2023, consiliile locale vor utiliza rata inflației de 5,1 %”, procent aprobat în H.C.L. nr.60 din 

21.04.2022. 

 

       (2)  Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sumele prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin. 

(5) şi (6) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se 

indexează anual în funcţie de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii 

octombrie a fiecărui an şi publicată în Jurnalul Uniunii Europene şi de nivelurile minime prevăzute în 

Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor 

infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro şi nivelurile minime, exprimate în euro, prevăzute în 

Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor 

infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului 

Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei. 

 

       (3)  Sumele indexate conform celor de mai sus, se aplică începând cu 01.01.2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



Modificări aferente anului 2023 

 

1. Calculul impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale 

 

  1.1  Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă – aferente,  impozitul/taxa pe clădiri se calculează 

prin aplicarea unei cotei de 0,3% asupra valorii clădirii. 

 2.2  Valoarea  clădirii, exprimată în lei, se determină prin însumarea valorii clădirii, a clădirilor-

anexă, dupa caz, și a valorii suprafețelor de teren acoperite de aceste clădiri, cuprinse în Studiile de 

piață referitoare la valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România, administrate de 

Uniunea Națională a Notarilor Publici din România. 

3.3 In situația în care, valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România, din studiile 

de piață administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România sunt mai mici decât 

valorile impozabile determinate conform prevederilor legale, în vigoare la data de 31 decembrie 

2022, impozitul pe cladiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,3% asupra valorii impozabile 

determinate conform prevederilor prezentului legale, in vigoare la data de 31 decembrie 2022. 

 

2  Calculul impozitului/taxei pe clădirile nerezidențiale 

 

Pentru clădirile nerezidențiale și clădirile-anexă aferente, impozitul/taxa pe clădiri se 

calculează prin aplicarea unei cote de 1,3% asupra valorii clădirii.  

      2.1 Pentru clădirile utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se 

calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii clădirii. 

     2.2 Valoarea clădirii, exprimata in lei, se determină prin însumarea valorii clădirii, a clădirilor 

anexă, după caz, și a valorii suprafețelor de teren acoperite de aceste clădiri, cuprinse în studiile de 

piață referitoare la valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România, administrate de 

Uniunea Națională a Notarilor Publici din România. 

    3.3 In situația în care, valoarea din studiile de piață administrate de Uniunea Națională a Notarilor 

Publici din România este mai mică decât ultima valoare înregistrată în baza de date a organului fiscal 

local la data de 31 decembrie 2022, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 1,3%  

asupra ultimei valori înregistrate în baza de date a organului fiscal local, la data de 31 decembrie 

2022. 

 

       

3. Calculul impozitului/taxei pe clădirile care cuprind spații cu destinație rezidențială și spații 

cu destinație nerezidențială 

3.1  Pentru cladirile care au în componenta atât spații cu destinație rezidentială, cât și spații cu 

destinație nerezidențială, impozitul/taxa pe clădiri se determină în funcție de destinația suprafețelor 

cu o pondere mai mare de 50% și se calculează prin aplicarea cotei corespunzătoare destinației 

majoritare, asupra valorii întregii cladiri. 

3.2  In cazul acestor clădiri, contribuabilii au obligația de a declara la organul fiscal local, în vederea 

stabilirii destinației finale a clădirii, suprafața folosită în scop nerezidențial, însoțită de documente 

doveditoare, cu excepția celor aflați în evidența fiscala a unității administrativ-teritoriale. Declararea 

la organul fiscal local, se face în termen de 30 de zile de la data oricăror modificări privind 

suprafațele nerezidențiale. 

3.3 In situația în care, contribuabilii nu declară la organul fiscal local suprafața folosită în scop 

nerezidențial potrivit alin. 6.2, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei corespunzătoare 

clădirilor nerezidențiale asupra valorii întregii clădiri aflate în evidențele organului fiscal local. 

 

     

 



         4. Reguli privind calculul impozitului/taxei pe cladiri 

4.1 Pentru determinarea valorii clădirii și a terenului acoperit de aceasta pentru anul de referință se 

vor utiliza valorile cuprinse în Studiile de piață referitoare la valorile orientative privind proprietățile 

imobiliare din România, administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, 

aferente anterior celui de referință. 

4.2 In cazul în care, în Studiile de piață referitoare la valorile orientative privind proprietățile 

imobiliare din România, administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, 

valoarea este exprimată în euro/mp, valoarea clădirii se calculează prin înmulțirea suprafeței 

construite desfasurate exprimate în metri patrăți, cu valoarea pe metru pătrat, cuprinsă în aceste 

studii.  

      In cazul în care, valorile sunt exprimate în euro, se va utiliza cursul de schimb al monedei euro, la 

data de 31 decembrie a anului anterior celui de referință. 

4.3 Suprafața construită desfașurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafețelor 

secțiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol 

sau mansardă, exceptând suprafețele podurilor neutilizate ca locuință, ale scărilor și teraselor 

neacoperite. 

4.4 Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, 

atunci suprafața construită desfașurată a clădirii se determină prin înmulțirea suprafeței utile a clădirii 

cu un coeficient de transformare de 1,4. 

4.5 In situația în care, Studiile de piață referitoare la valorile orientative privind proprietățile 

imobiliare din România, administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România nu 

conțin informații despre clădirile sau terenurile acoperite de aceste clădiri de pe raza orașului Sinaia, 

se vor aplica următoarele reguli: 

a) în cazul unei clădiri rezidențiale, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,3% 
asupra valorii impozabile determinate conform prevederilor art.4.   

b) in cazul unei cladiri nerezidentiale, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de  

1,3% asupra ultimei valori inregistrate in baza de date a organului fiscal, la data de 31 decembrie 

2022. 

 

4.6  Aparatul de specialitate al primarului, din cadrul Primăriei Sinaia,  va efectua reîncadrarea 

clădirilor care cuprind atât suprafețe rezidențiale, cât și suprafețe nerezidențiale, în categoria 

clădirilor rezidențiale sau nerezidențiale, în baza informațiilor pe care le dețin și a situației existente 

la 31 decembrie a anului anterior celui de referință. 

4.7 Aparatul de specialitate al primarului, din cadrul Primăriei Sinaia întocmește și transmite 

contribuabililor comunicări referitoare la valoarea clădirilor și a terenurilor acoperite de acestea, 

precum și impozitul aferent acestora, calculate în baza valorilor cuprinse în Studiile de piață 

referitoare la valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România, administrate de 

Uniunea Națională a Notarilor Publici din România. 

4.8  In situația în care, contribuabilii nu răspund organului fiscal local în termen de 30 de zile de la 

primirea comunicării, se consideră acceptare tacită a datelor înscrise in comunicare. 

4.9 In cazul în care, au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul 

terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepția la 

terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acțiunea complexă care cuprinde obligatoriu 

lucrări de intervenție la structura de rezistență a clădirii, pentru asigurarea cerinței fundamentale de 

rezistență mecanică și stabilitate, prin acțiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare 

sau extindere, precum și, după caz, alte lucrări de intervenție pentru menținerea, pe intreaga durată de 

exploatare a clădirii, a celorlalte cerințe fundamentale aplicabile construcțiilor, conform legii, vizând 

în principal, creșterea performanței energetice și a calității arhitectural-ambientale și funcționale a 

clădirii. Anul terminării se actualizează în condițiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare 



majoră, valoarea clădirii crește cu cel puțin 50% față de valoarea acesteia la data începerii executării 

lucrărilor.    

 

 

Impozitul  pe  terenurile amplasate în intravilan - terenuri pentru construcţii 

 

          1. Impozitul/taxa pe teren, se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în 

care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de 

Consiliul Local Sinaia. 

    2. Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ - 

teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, persoanelor fizice şi 

juridice, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionărilor, locatarilor, 

titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe 

teren.  

          3. În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de 

folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei 

terenului, exprimată în hectare, din care se scad suprafețele acoperite de clădiri, cu suma 

corespunzătoare prevăzută în următorul tabel: 

          

 

Nivelurile impozitului/taxei aplicabile în Sinaia în anul 

2023 (Sinaia- zona A - oras de rangul III) 

7766 lei/ha 

 

  

1.2. Impozitul pe terenurile amplasate în extravilan 

 

(7) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea 

suprafeţei terenului, din care se scad suprafeţele de teren acoperite de clădiri, exprimată în 

hectare, cu suma corespunzătoare categoriei de folosinţă prevăzută în tabelul următor şi cu 

coeficientul de corecţie corespunzător zonei şi rangului localităţii. 

            În cazul unui teren amplasat în extravilanul oraşului Sinaia, impozitul pe teren se stabileşte 

prin înmulţirea suprafeţei terenului, cu coeficient de corecţie 2,3. 

 

 

 

 

 

             

1. TAXE  ADMINISTRATE  DE  DIRECȚIA POLIȚIA LOCALĂ: 

 
 1.1 TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI A AUTORIZATIILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Denumire taxă  

 

TAXA 2022 

 

TAXA 2023 

 

Taxă de eliberare a autorizației  

Sanitară de funcționare 

20 lei 20 lei 



Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală 

a autorizaţiei privind desfăşurarea de 

activităţi de alimentaţie publică 

cuprinse în clasificarea activităţilor 

din economia naţională - CAEN, rev.2  

-clasa 561- restaurante ; 

-clasa 563 – baruri și alte activități de 

servire a băuturilor 

 

 

Clasa 932 – Alte activități recreative și 

distractive 

 

a) activitati ale parcurilor și 

zonelor recreative, piscine, 

patinoare, tiroliene, saltele 

elastice pentru copii, castele 

gonflabile sau alte asemenea 

b) exploatarea facilităților de 

transport recreativ: trenulețe de 

agrement,  excursii cu 

microbuze, autocare ale 

agentului economic, organizate 

c) închirierea de  echipament  de 

agrement și sportiv, ATV-uri, 

motocvadricicluri, snowmobile 

și alte mijloace de deplasare în 

teren accidentat 

d) funcționarea videotecilor, 

discotecilor (ringurilor de dans 

în cluburi, discoteci). Aceasta 

prevedere abrogă impozitul pe 

spectacole pt videoteci, 

discoteci.  

e)  activitățile producătorilor  sau 

organizatorilor  de evenimente 

recreative sau distractive în 

direct, altele decât cele artistice 

sau sportive 

f) bâlciuri și parcuri de distracții 

ocazionale organizate pe 

terenuri private 

- cu suprafața mai mica de 500 mp 

 

- cu suprafața mai mare de 500 mp 

 

 

 

Până la 50 mp   400 lei 

Între 51-100 mp   800 lei  

Intre 101-150 mp  1200 lei  

Intre 151-200 mp  1850 lei 

 Intre 201-250 mp  2400 lei 

 Intre 251-500 mp  3200 lei 

 Peste 500 mp        5600 lei 

 

 

Clasa 932 – Alte activități 

recreative si distractive, 

indiferent de suprafață 

 

 

a) 800 lei 

 

 

 

 

 

b) 3200 lei 

 

 

 

 

c) 1600 lei 

 

 

 

 

d) 1600 lei 

 

 

 

 

 

e)  800 lei 

 

 

 

 

f)  

 

3200 lei 

 

                      6400 lei 

 

Până la 50 mp   400 lei 

Între 51-100 mp   800 lei  

Intre 101-150 mp  1200 lei  

Intre 151-200 mp  1850 lei 

 Intre 201-250 mp  2400 lei 

 Intre 251-500 mp  3200 lei 

 Peste 500 mp        5600 lei 

 

 

Clasa 932 – Alte activități 

recreative si distractive, 

indiferent de suprafață 

 

 

g) 800 lei 

 

 

 

 

 

h) 3200 lei 

 

 

 

 

i) 1600 lei 

 

 

 

 

j) 1600 lei 

 

 

 

 

 

k)  800 lei 

 

 

 

 

l)  

 

3200 lei 

 

6400 lei 

 

 

                                                  

  

 

 

 

 
 

  

 

 



                     1.2    TAXE SPECIALE  ADMINISTRATE  DE  DIRECȚIA POLIȚIA LOCALĂ  

        

Denumire Taxă 

     

 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL       

PENTRU ANUL                                                   

Taxa aviz pentru organizarea jocurilor de 

artificii 

Art . 484 din legea 227/2015, cu modificările și 

completările ulterioare și   legea 273/2006      

2022 

 500 lei 

2023 

500 lei 

  

Taxa eliberare aviz de tăiere arbori 

Art 484 din legea 227/2015, cu modificările și 

completările ulterioare și   legea 273/2006 

 

2022 

a) 60 lei/arbore  

pentru < =  5  arbori 

b) 40 lei/arbore  

pentru > 5 arbori 

 

        2023 

a) 60 lei/arbore  

pentru < =  5  arbori 

b) 40 lei/arbore  

pentru >  5 arbori 

     

Taxa spargere domeniul public 

Art 484 din legea 227/2015, cu modificările și 

completările ulterioare și   legea 273/2006 

2022 

40 lei/ mp/zi  

Pentru suprafețe mai mari de 

50 de metri taxa este de 

 20 lei/mp/zi. 

2023 

40 lei/ mp/zi 

 Pentru suprafețe mai mari 

de 50 de metri taxa este de 

20 lei/mp/zi. 

  

Taxele pentru eliberarea permisului de liberă 

trecere pentru autovehicule cu greutate maximă 

autorizata mai mare de 5 t 

Art 484 din legea 227/2015, cu modificările și 

completările ulterioare și   legea 273/2006 

 

2022 2023 

-pentru autovehicule cu G.M.A. > 5t și <= 20 t 

100 lei/zi 

  1000 lei/lună 

3000 lei/an 

 

 

 

 

100 lei/zi 

  1000 lei/luna 

3000 lei/an 

 

 

-pentru autovehicule cu G.M.A.> 20 t și <=35 t 

200 lei/zi 

  2000 lei/luna 

8000 lei/an 

 

200 lei/zi 

  2000 lei/lună 

8000 lei/an 

 

-pentru  autovehicule cu G.M.A.>35 t  1500 lei/zi 1 500 lei/zi 

   

Taxa aviz trecere pe drum restricționat 

Art 484 din legea 227/2015, cu modificările și 

completările ulterioare și   legea 273/2006 

2500 lei/autovehicul/lună 2500 lei/autovehicul/lună 

  



Taxa pentru eliberarea autorizație de circulaţie și plăcutelor cu 

numere de înmatriculare pentru: moped, căruţă, utilaje, etc., care 

nu pot fi înmatriculate conform codului rutier, la eliberarea 

autorizaţiei 

Art 484 din legea 227/2015, cu modificările și completările ulterioare    

legea 273/2006 

OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice,OUG63/2006 

 

2022 

 

150 lei 

2023 

 

150 lei 

  

Taxe autorizații taximetrie 

Art 484 din legea 227/2015, cu modificările și 

completările ulterioare si   legea 273/2006 

 

 

Tarif acordare autorizaţie de transport şi viza 

acesteia la 5 ani 

 

2022 

500 lei 

2023 

500 lei 

Tarif eliberare autorizaţie taxi sau copie conformă – 

pt fiecare autorizaţie taxi sau copie conformă 

2022 

300 lei 

 

2023 

300 lei 

  

 

Taxe privind transport public local de persoane prin curse regulate speciale  

 

Eliberarea/înlocuirea  licenței de traseu  

 

1200 lei/ an 1200 lei/an 

  

Taxa eliberare acord privind tranzitarea orașului 

de către operatorii de transport care efectuează 

servicii regulate de transport în trafic județean, 

interjudețean sau internațional 

Art 484 din legea 227/2015, cu modificările și 

completările ulterioare și   legea 273/2006 

 

 

 

                                1500 lei 

 

        1500 lei 

 

 

Taxa eliberare/viza anuală  a autorizațiilor de 

transport de către autoritatea de autorizare 

pentru serviciile de transport public local.  

-de persoane efectuat cu autobuze, microbuze, pe 

cablu 

-de mărfuri în regim contractual,   

-cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare,  

-alte servicii de transport public local, definite 

conform legii.  

-Art 484 din legea 227/2015 și   legea 273/2006 

-Ordinul nr. 207/2007 al Preşedintelui Autorităţii 

Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilităţi Publice 

 

 

 

 

 

 

1000 lei  

 

 

       1000 lei 

 

 



Taxa specială pentru emiterea avizului /acordului  

și orarelor de functionare a unităților comerciale 

pe raza orașului Sinaia, precum și taxa viza 

anuală,  instituite în baza Ordonanţei Guvernului nr. 

99/2000 privind comercializarea produselor şi 

serviciilor de piaţă - Art 484 din legea 227/2015, cu 

modificările și completările ulterioare și   legea 

273/2006 

 

 

-      100 lei – pt  unitati cu suprafata pana la 100 mp  

-      200 lei – pt unitati cu suprafata intre 100-250 mp 

-    3000 lei – pt unitati cu suprafata intre  250 – 300 mp 

-  10000 lei – pt unitati cu suprafata de peste 300 mp 

TAXA SPECIALĂ DE SALUBRITATE  

Plătitorii sunt  beneficiarii serviciului public de 

salubrizare care nu au contract de prestări servicii 

valabil, încheiat cu operatorul de salubritate, pentru 

deșeurile menajere și asimilate acestora. 

Art 484 din legea 227/2015, cu modificările și 

completările ulterioare și   legea 273/2006 

 

2022 

-pentru persoane fizice:  

20 lei/ persoana/luna; 

- pentru persoane juridice: 

3000 lei/ luna 

2023 

-pentru persoane fizice: 

 20 lei/ persoana/luna; 

- pentru persoane juridice: 

3000 lei/ luna 

 2022 2023 

Taxa pentru montare stâlpi pentru Electrica, telefonie, iluminat – beneficiari 

persoane fizice 

110 lei/stâlp 110 lei/stâlp 

Taxa pentru montare stâlpi pentru Electrica, telefonie, iluminat – beneficiari 

persoane juridice 

520 lei/stâlp 520 lei/stâlp 

Taxa pentru emitere aviz în regim de urgență (avarie) de către furnizorii de 

utilități apă-canalizare, gaze naturale, current electric și furnizorii de cablu  

500 lei 500 lei 

 

 

 

 
 

 

1.3 ALTE TAXE LOCALE  ADMINISTRATE DE DIRECȚIA POLIȚIA LOCALĂ 

Denumire Taxa  

   

  
2022 

 

               2023 

 

1. Taxa pentru utilizarea temporară a 

locurilor publice pentru desfăşurarea 

activităţii de comerț ambulant, în locurile 

stabilite prin  Regulamentul privind 

comercializarea produselor şi serviciilor de 

piaţă în orasul Sinaia  

Art. 486 alin (1) 

 

 
 

- pentru vânzare de produse 5 lei /mp/zi 5 lei/mp/zi 

- pentru comercializare ambulantă de ziare, 

reviste  
2 lei/mp/zi 2 lei/mp/zi 

- pentru prestări servicii  1 leu/mp/zi 1 leu/mp/zi 

- pentru utilizarea locurilor publice în faţa 

magazinelor, prin amplasarea lăzilor de 

îngheţată, răcoritoare 

3 lei/mp/zi 3 lei/mp/zi 

- pentru utilizarea locurilor publice prin 

amplasarea utilajelor, instalaţiilor sau 

echipamentelor pentru agrement (divertisment): 

2021 

0,5 lei/mp/zi 

2022 

0,5 lei/mp/zi 



 

                                                                                                        

 
 

 

 

 

 

-pentru utilizarea locurilor publice prin 

amplasarea teraselor estivale 

2022 

a) Pentru Bulevardul  

Carol I 
1 leu/mp/zi pentru 

suprafețe mai mici  

de 50 m 

  0,8 lei/mp/zi pentru 

suprafețe cuprinse  

între 50-100m 

   0,6 lei/mp/zi pentru 

suprafețe mai mari  

de 100 m 

b) Alte zone 

0,5/lei/ mp/zi   

 

           2023 

a) Pentru Bulevardul 

Carol I 
1 leu/mp/zi pentru 

suprafețe mai mici  

de 50 m 

  0,8 lei/mp/zi pentru 

suprafețe cuprinse 

 între 50-100m 

   0,6 lei/mp/zi pentru 

suprafețe mai mari  

de 100 m 

b) Alte zone 

0,5/lei/ mp/zi   

 
 

- taxa lunară de ocupare domeniul public pentru 

comercializare ambulantă  in zone special 

aprobate de Primăria Sinaia: Taxa lunara de 

ocupare loc public pentru comercializare în 

cadrul tonetelor sociale de pe aleea Carmen Sylva  

      60 lei mp/lună  

pentru cetatenii  

care au domiciliul  

si sediul social in Sinaia  

   

    60 lei mp/lună  

pentru cetatenii  

care au domiciliul  

si sediul social in Sinaia      

 

- taxa lunară de ocupare loc public  pentru 

comercializare flori 
120 lei/mp/lună 120 lei/mp/lună 

  

 

2. Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice 

pentru stațiile de așteptare  taximetrie - Art. 486 alin (1) 

2022 

50 lei/luna 

2023 

50 lei /luna 

  

3.Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice, 

organizare de santier, amenajare schela demontabila, 

depozitare materiale: Art. 486 alin (1) 

 

Depozitare de material 8 lei/mp/zi 8 lei/mp/zi 

Realizarea de lucrări: amenajare schela demontabilă 6 lei/mp/zi. 6 lei/mp/zi 

Taxa ocupare domeniu public pentru organizare de şantier 2021 

1 lei/mp/lună 

2022 

1 leu/mp/zi 

Taxa de staționare/utilizare a locurilor de parcare ca stație capăt de 

traseu pentru operatorii de transport care efectuează servicii 

regulate de transport în trafic judetean, interjudetean sau 

internațional (Parcare Gara, etc), Art.486 alin. (1)   

 

 

100 lei /mașină/lună 

pentru operatori de 

transport 

 

100 lei /mașină/lună 

pentru operatori de 

transport 

 

 



Tarife reglementate privind accesul pe proprietățile 

Orașului Sinaia cu rețelee de cabluri 

 

2022 2023 

Pentru rețelele subterane – aparținând orașului Sinaia 

 

 

3 lei/ml/an 3 lei/ml/an 

Pentru rețelele subterane existente și noi realízate de  

furnizorii autorizați 

 

 

2 lei/ml/an 2 lei/ml/an 

Pentru rețelele supraterane 4 lei/ml/an 4 lei/ml/an 

 

 

Pentru echipamente de comunicații amplasate pe terenuri  

și clădiri, în cazul în care se poate determina suprafața 

afectată de aparatura furnizorului 

 

 

20 lei/lună 20 lei/lună 

Pentru echipamente de comunicații amplasate pe ternuri  

și clădiri, în cazul în care un se poate determina suprafața 

afectată de aparatura furnizorului 

 

 

200 lei/lună 200 lei/lună 

 

 

 

Pentru rețelele supraterane de cabluri sitúate pe stâlpi, 

Pentru care un se poate stabili lungimea reală (m), stâlpii fiind 

Izolați sau intercalați printre stâlpii Electrica 

50 lei/stâlp/an 50 lei/stâlp/an 

(pentru rețelele sitúate pe/sub terenuri sau clădiri din extravilan, tarífele se reduc cu 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

TAXE SPECIALE 

ADMINISTRATE DE SERVICIUL BUGET – BIROU TAXE ȘI IMPOZITE 

 

 2023 

 

1.TAXA SALVAMONT 

 

 Plătitori :Toate persoanele care se cazează într-o unitate de cazare situată în oraşul Sinaia (inclusiv 

cabane turistice), administrată de persoane fizice şi /sau juridice. 

Unitatea de cazare are obligaţia de a calcula şi încasa  taxa salvamont o dată cu luarea în evidenţă a 

persoanelor cazate.  

Taxa : 6 lei/persoană, pentru o singură zi de cazare, indiferent de durata sejurului. 

 

 Modul de declarare : Lunar, pe bază de decont, până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei 

în care s-a colectat taxa salvamont de la persoanele care au achitat cazarea. 

 

Termen de plată : Lunar,  până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare  celei în care s-a colectat 

taxa salvamont de la persoanele care au achitat cazarea. 

Taxa va fi utilizată pentru susţinerea activităţii de salvamont. 

 

1. TAXA ELIBERARE CERTIFICAT FISCAL ÎN REGIM DE URGENȚĂ 

 

 (ziua depunerii cererii) - 50 lei 

   Taxa se achită în conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările 

și completările ulterioare, art.484 si a Legii 273/2006 privind Finanțele Publice Locale care stabilesc 

domeniile  în care Consiliile Locale pot adopta taxe speciale, și anume  taxe de eliberare a unor acte 

intr-un termen mai scurt decât cel stabilit prin lege.   

 

2. TAXA DE PROMOVARE TURISTICĂ A LOCALITĂȚII   

 

       3.1   2 %  din valoarea tarifelor de cazare exclusiv TVA, pentru fiecare noapte de cazare; 

       3.2   2%   din valoarea tarifelor de acces - tur ghidat și neghidat la muzee și case memoriale; 

           
     Taxa se achită în conformitate cu prevederile legii 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările 

și completările ulterioare, art 484 și ale Legii 273/2006 privind finanțele publice locale care stabilesc 

domeniile  în care Consiliile locale  pot adopta taxe speciale, și anume taxe pentru promovarea 

turistică a localității. 

REGULAMENT  privind instituirea taxei speciale pentru promovarea  turistică a localității  

Obiectul regulamentului - Obiectul prezentului regulament îl reprezintă stabilirea unui cadru 

reglementat privind instituirea unei taxe speciale datorată bugetului local pentru dezvoltarea 

turismului. 

 

Art.1. Obiectivele instituirii taxei speciale - Obiectivele urmărite prin instituirea taxei speciale 

pentru promovarea turismului sunt: 

 Promovarea obiectivelor turistice din orasul Sinaia și a destinației turistice Sinaia, în 

ansamblul ei, în vederea creșterii numărului de turiști; 



 Susținerea activităților și organizarea de evenimente  care pot crește numărul de turiști 

din orasul Sinaia; 

 Creșterea calității și crearea de noi servicii publice destinate turiștilor; 

 Crearea și consolidarea brandului turistic al orasului Sinaia;  

 Dezvoltarea de proiecte finanțate din fonduri europene direct legate de activitatea 

turistică; 

 Participarea și înscrierea orașului în rețele/ organizații/ structuri Europene sau globale 

care pot crește valoarea turistică a orașului; 

 Îmbunătățirea și gestionarea informațiilor de interes turistic de pe cele mai importante 

platforme turistice online; 

 Organizarea  evenimentelor proprii ; 

 Susținerea activității Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Sinaia. 

Art.2. Cadrul legal al prezentului regulament este reprezentat de: 

 art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 

 art.484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Art.3. Definiţia unor termenii utilizaţi în cuprinsul prezentului regulament: 

Promovare turistică – activitate realizată în plan intern sau internațional, în cadrul unor evenimente de 

profil sau evenimente special create, desfășurată de autoritatea locală, care să prezinte  cele mai 

reprezentative elemente ale destinației turistice Sinaia, în ansamblul ei. 

Susținerea activității turistice – acțiuni realizate de autoritatea locală, în vederea creării, susținerii 

și/sau dezvoltării de evenimente și activități care pot contribui pozitiv la atractivitatea turistică a 

orașului Sinaia.   

Servicii de turism – servicii publice care oferă informații și materiale turistice, special concepute, 

vizitatorilor orașului Sinaia cât și jucătorilor locali din domeniul turismului. Acestea pot fi sub 

forma unor investiții sau servicii publice sau materiale/obiecte/spații, care să contribuie activ și 

cuantificabil la creșterea informării și sprijinului în rândul vizitatorilor/turiștilor și actorilor 

turistici locali, deopotrivă.  

Brand turistic – concept/viziune de dezvoltare turistică a orașului Sinaia cu valori și țeluri clar 

exprimate și un set de acțiuni/ măsuri   cuantificabile pentru atingerea obiectivelor/viziunii 

propuse. Acesta va fi însoțit și de elemente vizuale, verbale, audio/video, etc. distinctive și 

reprezentative pentru oraș și valorile ei. 

 

Art.4.  Plătitorii taxei speciale - Plătitorii taxei speciale pentru promovarea turismului sunt : 

    4.1 -  persoanele care beneficiază de servicii de cazare, prin unitățile de cazare care desfasoară 

activități pe raza orasului Sinaia; 

    4.2 – persoanele care beneficiază de acces – tur ghidat, neghidat la muzee și case memoriale; 

  

Art.5. Cuantumul şi termenele de plată a taxei speciale  
Pentru plătitorii menționați la art. 4.1, taxa specială pentru promovarea turismului este de 2% din 

valoarea tarifelor de cazare exclusiv TVA, pentru fiecare zi de cazare. 

Taxa se datorează de catre unitatile hoteliere, pensiunile, vilele, etc., care încasează taxa de la turiștii 

cazați. 

 

Pentru platitorii menționați la art. 4.2, taxa specială pentru promovarea turismului este de 2% din 

valoarea tarifelor de acces - tur ghidat, neghidat, la muzee și case memoriale, exclusiv TVA, pentru 

fiecare bilet emis. Taxa se datorează de către muzeele și casele memoriale, care încasează taxa de la 

turiștii - vizitatori ai muzeelor și caselor memoriale. 

 



Mențiune 

   In cazul in care, o persoană achită ambele taxe de promovare (conform art.4, alin.4.1 si 4.2), 

aceasta va depune o cerere de restituire pentru taxa de acces – tur ghidat, neghidat la muzee și case 

memoriale. 

    Cererea va fi depusă la Primăria Sinaia. 

 

Termenele de plată a taxei speciale sunt lunare, până la  data de 25, pentru luna anterioară. Pentru 

neplata în termenul scadent, se datorează majorări de întârziere în condițiile legii ( pentru neachitarea 

la termenul de scadență de către debitor a obligațiilor fiscale datorate bugetelor locale, se datorează 

după acest termen, majorări de întârziere; nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul 

obligațiilor fiscale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând 

cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv). 

Taxa va fi inclusă în costul nopții de cazare. 

       

 

Art.6.  Destinaţiile taxei speciale - Taxa specială se constituie într-un fond cu următoarele 

destinaţii: 

 finanțarea cheltuielilor de participare la târguri, expoziții de turism la nivel național și 

internațional; 

 finanțarea acțiunilor și evenimentelor care au un impact direct sau indirect la dezvoltarea 

turismului și atragerea unui număr mai mare de turiști; 

 realizarea activităților de promovare marketing în scopul atragerii de turiști sau investiții în 

servicii turistice; 

 construcția sau finanțarea serviciilor și produselor oferite contra cost sau gratuit turiștilor 

sau agenților economici locali din domeniul turismului; 

 susținerea activității Centrului Național de Informare și Promovare Turistică; 

•    Organizarea  evenimentelor proprii; 

 

Art.7. Instituţii implicate – Destinațiile taxei de promovare  turistică a localității,  se vor derula prin 

Serviciul Politici Publice și  Centrul Național de Informare și Promovare Turistică din cadrul 

Primăriei Sinaia, pentru: 

o promovarea destinației turistice Sinaia,  în ansamblu; 

o realizarea de materiale/servicii pentru turiști și agenți economici locali care activează în 

domeniul turismului; 

o participarea la evenimente de profil, târguri de turism, expoziții sau finanțarea unor 

evenimente organizate de  Primăria Sinaia, cu scopul dezvoltării turismului 

local; 

o coordonarea și realizarea tuturor activităților de promovare și marketing pentru orasul Sinaia 

și pentru cele mai importante obiective turistice ale orașului; 

o acțiuni derulate prin Centrul National de Informare și Promovare Turistică: promovarea 

destinației turistice în ansamblu, participarea la evenimente de profil, târguri 

de turism, expoziții; 

o organizare evenimente proprii; 

o activitățile derulate prin Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Sinaia.  

Prezentul regulament intră în vigoare de la data de 01 ianuarie 2023. 

 

 

 

 

 



4. TAXA TAKE&GO 

 

       4.1   Valoare taxă : 20 LEI/MP/LUNĂ, raportată la suprafața totală a spațiului comercial 

unde își desfăsoară activitatea agenții economici care au obligația achitării taxei TAKE&GO.        
     Taxa se achită in conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările 

și completările ulterioare, art  484. 

 

Regulament  privind instituirea taxei speciale  TAKE&GO 

Obiectul regulamentului - Obiectul prezentului regulament îl reprezintă stabilirea unui cadru 

reglementat privind instituirea unei taxe speciale datorată bugetului local pentru acoperirea 

cheltuielilor suplimentare cu menținerea curațeniei în zonele turistice unde se generează cantități 

mari de deșeuri stradale, rezultate din consumul în locurile publice a produselor (în ambalaje de 

unică folosință) tip : 

- Mâncare gătită ambalată (servită la pachet) 

- Saorma, burger, pizza 

- Sandvisuri 

- Clătite, gaufre de liege 

- Kurtos kalacs, langosi  

- Produse de patiserie  

- Covrigi, cornuri, pateuri diverse 

- Gogoși  

- Alte produse similare 

 

ZONA : Bdul Carol I  (zona de la Primărie până la intrarea în Parcul Dimitrie Ghica) și 

 str. Octavian Goga  

Art.1 Obiectivele instituirii taxei speciale - Obiectivele urmărite prin instituirea taxei speciale   

sunt: 

 Menținerea unui aspect îngrijit, curat al zonelor publice; 

 Susținerea activităților de salubrizare a domeniului public;  

 Creșterea calității vieții și crearea unui climat plăcut locuitorilor și  turiștilor; 

 Crearea și consolidarea brandului turistic al orasului Sinaia;  

 Promovarea protectiei  mediului, smart city; 

Art.2 Cadrul legal al prezentului regulament este reprezentat de: 

 Art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale; 

 Art.484 din Legea nr.227 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare; 

  Art.3.  Plătitorii taxei speciale - Plătitorii taxei speciale Take&GO sunt agenți economici care 

produc, comercializează (în ambalaje de unică folosință) și distribuie  produse tip : 

- Mâncare gătită ambalată (servită la pachet); 

- Saorma, burger, pizza; 

- Sandvișuri; 

- Clătite, gaufre de liege; 

- Kurtos kalacs, langosi;  

- Produse de patiserie;  

- Covrigi, cornuri, pateuri diverse; 

- Gogoși;  

- Alte produse similare; 

 

 

 



Art.4. Cuantumul şi termenele de plată a taxei speciale  
Pentru plătitorii menționati la punctul 4, taxa specială Take&Go  este de 20 LEI/MP/LUNA, 

raportată la suprafața totală a spațiului ce reiese din documentele care atestă dreptul de 

folosință (act de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, plan 

cadastral, etc.) unde își desfășoară activitatea agenții economici care au obligația achitării taxei 

TAKE&GO.        
Termenul de plată a taxei speciale este lunar, până la  data de 25, pentru luna anterioară. Pentru 

neplata în termenul scadent, se datorează majorări de întârziere în condițiile legii ( pentru neachitarea 

la termenul de scadenta de către debitor a obligațiilor fiscale datorate bugetelor locale, se datorează 

dupa acest termen, majorări de întârziere; nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul 

obligațiilor fiscale neachitate în termen, calculată pentru fiecare luna sau fracțiune de lună, începând 

cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv).   

 

Art.5.  Destinaţiile taxei speciale - Taxa specială se constituie într-un fond cu următoarele 

destinaţii: 

 finanțarea cheltuielilor de colectare a deșeurilor  rezultate din consumul în spatiul public a 

produselor respective  

 finanțarea acțiunilor și evenimentelor de promovare a mediului, a orașului Sinaia ca smart 

city  în   colectarea deșeurilor 

  

Art.6.  Mod de declarare și încasare 

Taxa se va încasa după declarația  agentului economic cu privire la suprafața totală a spațiului 

comercial conform documentelor care atestă dreptul de folosință (act de proprietate, contract 

de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, plan cadastral, etc.). În cazul în care agentul 

economic nu declară la termen, se va proceda la impunerea din oficiu de către inspectorii din 

cadrul biroului taxe și impozite, conform documentelor existente în evidența fiscală a 

instituției, urmând ca agentului economic să i se comunice debitul, conform legislației în 

vigoare. 

           Justificarea instituirii acestei taxe  este bazată pe creșterea cantității de gunoi   din coșurile 

stradale sau aruncate necontrolat în zonele unde se produc și comercializează astfel de produse, 

mâncăruri gătite ambalate, produse de patiserie, covrigi, saorma, etc., care se consumă în spatiul 

public.  

          Consumul acestora pe domeniul public duce la distrugerea pavajului prin pătare cu grăsimi, 

uleiuri, la necesitatea spălării mobilierului urban, a pavajului pietonal, la ridicarea unor cantităti 

foarte mari de gunoi din coșurile stradale, etc. 

 

    3. TAXE SPECIALE ADMINISTRATE DE SERVICIUL URBANISM ŞI CADASTRU 

 

 

2023 

 

1. taxa de dezvoltare şi 

înfrumuseţare a oraşului 

Sinaia 

0,5% din valoarea lucrărilor autorizate  

Taxa de dezvoltare și înfrumusețare a Orașului Sinaia se achită  în conformitate cu prevederile Legii 

227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 484 și ale Legii 273/2006 

privind Finanțele Publice Locale, care stabilesc domeniile în care Consiliile Locale pot adopta  taxe 

speciale, și anume : Administrarea domeniului public și privat al orașului Sinaia, Urbanism – Cadastru 

 

 



2. taxa de reabilitare a 

drumurilor  

0,5 % din valoarea lucrărilor autorizate  

Taxa de reabilitare a drumurilor din  Orașul Sinaia se achită  în conformitate cu prevederile Legii 

227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 484 și ale Legii 273/2006 

privind Finanțele Publice Locale, care stabilesc domeniile în care Consiliile Locale pot adopta  taxe 

speciale, și anume : Utilizare infrastructură. 

Taxele 1 şi 2 se vor încasa astfel: 

- odată cu depunerea cererii pentru obţinerea autorizaţiei de construire pentru construcţiile noi 

(indiferent de destinaţia acestora), precum şi pentru extinderi ale construcţiilor (inclusiv 

lucrări de finisaje exterioare, reparaţii curente, împrejmuiri, branşamente); 

- odată cu depunerea cererii pentru obţinerea autorizaţiei de terminare lucrări; odată cu 

depunerea cererii pentru obţinerea autorizaţiei de desfiinţare totală sau parţială a unei 

construcţii; 

- odată cu depunerea cererii de prelungire a autorizaţiei de construire (caz în care taxele vor fi 

în cuantum de 50% din valoarea iniţială); 

Taxele 1 şi 2 nu se datorează pentru cazurile prevăzute la Art. 476, alin. 1 din Codul Fiscal din 8 

septembrie 2015 (Legea 227/2015). 

                                                                                                                                                 

3.   taxă eliberare extras informativ din 

G.I.S. : 

a. format A4 I.  persoane fizice 15 lei /extras 

  II. persoane juridice 20 lei /extras 

 b. format A3 I.  persoane fizice 30 lei /extras 

  II. persoane juridice 30 lei /extras 

4.   taxa eliberare extras informativ din 

planurile cadastrale vechi (Theotop) 

a. format A4 I.  persoane fizice 10 lei /extras 

  II. persoane juridice 15 lei /extras 

 b. format A3 I.  persoane fizice 15 lei /extras 

  II. persoane juridice 30 lei /extras 

5. taxa aprobare documentaţii de urbanism 

Plan Urbanistic de Detaliu 

 

                       1.000 lei /documentaţie 

6. taxa aprobare documentaţii de urbanism 

Plan Urbanistic Zonal 

 

                       1.500 lei /documentaţie 

 

 

7. Taxa eliberare extras din documentații de urbanism aprobate 

PUG, PUZ, PUD si DTAC, DTAD, DTOE pe suport de 

hârtie sau suport digital (raster la 200 dpi) 

Niveluri între 0-32 lei conform 

Legii 227/2015 

A4 10 lei 

A3 15 lei 

A2 20 lei 

A1 25 lei 

A0 30 lei 

mai mare de A0 Suprafața mp x 30 lei/mp 

8. Taxa de urgență pentru eliberarea certificatului de 

urbanism – pentru eliberarea în regim de urgență de 3 zile 

lucrătoare de la data înregistrării/depunerii documentației 

complete – conform Ordinului 839/2009 pentru aprobarea 

normelor metodologice de aplicate a Legii 50/1991, 

republicată, cu completările și modificările ulterioare.  

500 lei 



 

La taxa 8 sunt exceptate de la eliberarea în regim de urgență certificatele de urbanism pentru 

imobilele supuse avizului Arhitectului Șef al județului Prahova, conform art. 4, lit. e), pct. 2 din 

Legea 50/1991. 

  9.  Taxa înregistrare Certificat de performanță energetică 50 lei 

10.  Taxa pentru eliberarea adeverinței de intravilan 25 lei/adeverință 

11. Taxa pentru eliberarea adeverințelor de notare/radiere a 

construcțiilor 
100 lei/adeverință 

12. Taxa pentru emiterea certificatului de atestare a edificării 

construcțiilor în baza art. 37, alin. 1 din Legea 7/1996. 
100 lei 

13.  Taxa pentru emitere aviz favorabil/nefavorabil 

apartamentare sau subapartamentare 
100  lei 

 

 

Taxele 1-12 se vor încasa odată cu depunerea cererilor și documentațiilor, și nu se datorează pentru 

lucrările executate de către U.A.T. Oraș Sinaia. 

 

 

 

 

4. BIROU PATRIMONIU SI PROTECTIE CIVILA  

 

TAXA ELIBERARE ACORDURI  IN VEDEREA SEPARĂRII INSTALAȚIILOR DE 

UTILIZARE A GAZELOR NATURALE, A ENERGIEI ELECTRICE, APĂ, CANAL 

 

    Taxa se achită în conformitate cu prevederile legii227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare, art. 484 si a Legii 273/2006, privind finanțele publice 

locale, care stabilesc domeniile în care consiliile locale pot adopta taxe special, și anume : 

taxa eliberare acorduri în vederea separării instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, a 

energiei electrice, apă, canal   

 Plătitori :Toate persoanele  care solicită separarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, 

a energiei electrice, apă, canal  

 

  

Taxa 2022:    48 lei/ acord pentru persoanele fizice. 

                    135 lei/ acord pentru persoanele juridice  

 

   

Taxa 2023:    51 lei/ acord pentru persoanele fizice. 

                    142 lei/ acord pentru persoanele juridice  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. TAXE SPECIALE ADMINISTRATE DE S.P.C.L.E.P 

 

2023 

 

1. taxă reprezentând contravaloarea cărții de identitate 7 lei 

2. taxă reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorie 1 leu 

3. taxă privind contravaloarea furnizărilor de date din Registrul Național de Evidența 

Persoanelor 
1 leu 

4. taxă oficiere căsătorie în zilele de sâmbătă, între orele 09.00-16.00 200 lei 

5. taxă oficiere căsătorie în zilele de duminică și în zilele de sărbători legale,  

între orele 09.00-14.00  
1000 lei  

6. taxă oficiere căsătorie în zilele de luni până sâmbătă, cu aprobarea primarului, pentru 

persoanele care nu figurează cu domiciliul sau reședința în orașul Sinaia  
1500 lei 

7. taxă oficiere căsătorie în afara sediului Primăriei Orașului Sinaia, având motive 

temeinice și cu aprobarea primarului 
500 lei 

 

 

Nu se percepe taxa pentru oficierea căsătoriilor de luni până vineri în timpul și in afara  

programului de lucru al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor. 

Taxele de la punctele 4,5,6 si 7 se calculează de către Serviciului Public Comunitar de 

Evidență a Persoanelor,  şi se achită de către persoanele interesate, anticipat prestării serviciului, la 

casieria Primăriei Sinaia, odată cu depunerea declaraţiei de oficiere. 

 

4.TAXE SPECIALE  

ADMINISTRATE DE SERVICIUL RELAȚII PUBLICE 

2023 

 

1 - taxa căutare acte în arhivă     40     lei/document 

2 - taxa eliberare copii documente din arhivă    40    lei/document 

3 - taxa eliberare acte în regim de urgenţă, pentru 

persoane juridice (24 ore) 
  

     50    lei/act 

4 - taxa eliberare acte în regim de urgenţă, pentru 

persoane fizice (24 ore) 
   

     20     lei/act 

5 - taxa multiplicare (xerox)        2     lei/pagină 

 

 

 

                     Propunerea de mai sus, fiind legală, necesară și oportună, în conformitate cu prevederile 

art.129, alin.2, lit.b, coroborat cu alin.4 lit.c,art.139, alin.3, lit.c și art.196, alin1lit.a  din Ordonanța 

de urgență nr.57/219 privind Codul administrativ, Biroul taxe și impozite, supune spre aprobare  

proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor și taxelor pentru anul fiscal 2023, precum și a 

taxelor speciale propuse conform Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare.                                                                                                                                                  

 

 

Șef serviciu buget,                                                            Șef birou taxe și impozite,           

   Paula Vasile                                                                         Cocuța Chiriță  


