
H O TARAREA NR" 2IO

priyind stabilirea impozitelor $i taxelor locale pentru anul 2023

in temeiul art.l29, alin (1), alin.(4), litera c) din Ordonanta de Urgenfe nr. 5712019 privind Codul
administrativ;

Vdzand referatulde aprobare intocmit de Primarul Oraqului SinaiarJ.ll33l22.07.2022 Si Raportul
de specialitate nr.1134/22.07,2022 intocrr,it de Biroul taxe gi impozite din cadrul Primdriei Oraqului Sinaia;

AvAnd in vedere :

- Aft.56, art.l20 alin.(1), art. 121 alin.(l) $i(2) iiart.139 alin. (2) din Constirulia Romaniei, repubticaG;
- Art.4 $i art.9 paragraful 3 din Cartea Europeani a autonomiei locale, adoptati la Strasbourg la 15

octombrie 1985, ratificatd prin Legea nr. 199/1997;
- Aft.7 alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicat[, cu modificirile li completdrile

ulterioare;
- Art.5 alin.(l), Iit.a) qi alin (2), art.16 alin.(2), art.20 alin.(l), lit.b, art.26, art.27, arr.30 din Legea

27312006 privind finanfele publice locale, cu modificlrile pi completirile ulterioare;
- Art.1, art.2 alin.(l), lit.h), precum Si pe cele ale titlului lX din Legea 22't 12015 privind Codul fiscal, cu

modifi cdrile qi completerile ulterioare:
- Ordonanla de urgenld a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificirile qi

completirile ulterioare;
- Art,344 din Legea 20712015 privind Codul de proceduri fiscal5, cu modificirile li complererile

ulterioare:
- Legea nt.1 /1996 republicatd, cu modificdrile ;i completdrile ulterioare - Legea cadasrrului ti publicitdfii

imobiliare;
- Planul Urbanistic Ceneral aprobat prin Hotirarea Consiliului Local;
- Hotlrarea Consiliului Local nr,l0711999 privind nomenclatorul stradal;
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

CONSILIUL LOCAL AL-ORA$ULUI SINAIA
HOTARA$TE:

Art. I incepend cu data de 01.01.2023 se aprobe impozitele $i taxele locale stabilite in suma fixd, impozitele
$i taxele locale determinate pe baze de cota procentuald, cuantumul taxelor speciale, a altor taxe precum $i
Regulamentul de stabilire a procedurii de adoptare a ta\elor speciale $i domeniile in care se pot institui
conform anexelor 1,2, 3 si 4, pafte integrantd din prezenta hotarere.
Art. 2 Pentru determinarea impozitului pe clidiri qi a taxei pentru eliberarea autorizaliei de construire in
cazul persoanelor fiziceljuridice, precum qi a impozitului pe teren, pentru anul 2023, pe raza oragului Sinaia
se stabileste o singure zoni denumitd zona A.

Art.3 Pentru plata cu anticipatie a impozitului/ta\ei pe clddiri, a impozitului/taxei pe teren $i a impozitului
asupra mijloacelor de transport, datorate pentru intreg anul fiscal 2023, de cetre contribuabili, pane la data de
3l madie 2023, se acordi o bonificatie de 107o pentru persoane fizice, respectiv 107o pentru persoane
juridice.

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDEI'UL PRAHOVA ROMANIA



Art.4 (1) Avand in vedere at.491, alin. (l) din Legea ff.22712015 privind Codul Fiscal, cu modific[rile qi

comple6rile ulterioare, care prevede faptul c6, "in cazul oricirui impozit sau oricirei taxe locale, care consttr
intr-o anumiE sume in lei sau care este stabilite pe baza unei anumite sume in lei, sumele respective se
indexeazi anual, p6nd la data de 30 aprilie, de catre consiliile locale, tanand cont de rata inflaliei pentru anul
fiscal anterior, comunicate pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanfelor $i Ministerului Dezvol6rii,
LucrArilor Publice ii Administratiei, cu exceplia impozitului/taxei pe clediri care se actualizeazi anual in
baza valorilor clSdirilor $i terenurilor acoperite de acestea, cuprinse in Studiile de piate referitoare la valorile
orientative privind proprietdlile imobiliare din Romania, administrate de Uniunea Nalionald a Notarilor
Publicidin Romdnia."

Potrivit datelor publicate pe site-urile oficiale ale Ministerului Finantelor si Ministerului Dezvoltarii,
Lucrarilor Publice si Administratiei, "Pentru indexarea impozitelor qi taxelor locale aferente anului 2023,
consiliile locale vor utiliza rata infla{iei de 5,1 o%", procent aprobat ixlH.C.L. nr,60 din 21.04.2022.

(2) Prin exceplie de la prevederile alin. (l ), sumele prevezute in rabelul prevdzur la arr. 470 alin. (5) qi
(6) din Legea nt.227 /2015 privind Codul Fiscal, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, se indexeazi anual
in funclie de rata de schimb a monedei euro in vigoare in prima zi lucrebare a lunii octombrie a fiecirui an $i
publicatA in Jumalul Uniunii Europene qi de n ivelurile minime prevazute in Directiva lgg()/62/CE de aplicarc
la vehiculele grele de marfe pentru utilizarea anumitor infrastructuri, Cursul de schimb a monedei euro gi
nivelurile minime, exprimate in euro, prevezute in Directiva 1999162/CE de aplicarc la vehiculele grele de
marfe pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunicd pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanlelor
Publice Si Ministerului Lucrdrilor Publice, Dezvolterii $i Administratiei.

(3) Sumele indexate conform art.4, alin.(1) qi alin,(2), se aplicd incepand cu 0l.01.2023.

Art. 5 Aprobd delegarea de competenle Primarului oraqului Sinaia, privind deciziile de acordare nominald a
facilitelilor fiscale pentru persoanele fizice.

Art, 6 Prezenta hoterare se aplicd pentru plata impozitelor $i taxelor locale datorate pentru anul fiscal 2023 $i
intri in vigoare incepand cu data de I ianuarie 2023.

Art.? incepdnd cu data intrerii in vigoare a prezentei, Hotirarea Consiliului Local Sinaia nr.244
D2.12,2021, prcclum ri alte hoterari locale care contravin prezehtei, isi inceteaze aplicabilitatea.

Art.8 (l) Prevederile prezentei hotdreri vor fi aduse la indeplinire de Primarul Ora$ului Sinaia, prin
serviciile de specialitate.

(2) Aducerea la cunoftinld publicd se face prin afiqare la sediul Primiriei Ora$ului Sinaia, prin
publicare pe site-ul Primiriei Sinaia gi in mass media.

Sinaia, 10.10.2022

PRE$EDINTE

RADULESCU

I ex. Instilutiei Prefatul j ud. P

I ex. Prinarului oidului Sinaia
I q. BiroD lhpozitesi tde locale

I ex. se va afisa pe site-ul prcpri!
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ANEXA I LA H.C.L.

NR. 210 /2022

IMPOZITELE $I TAXELE LOCALE
SUPUSE APROBIIRIT CONSILIULUI LOCAL SINAIA

APLICABILE iN ANUL FISCAL 2023

CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

l lmpozitele $i taxele locale, constituie venituri proprii ale bugetelor locale ale unitSlilor administrativ-
teritoriale $i sunt reglementate prin Legea ff.22'1l2ol5 privind Codul Fiscal, cu modificerile $i completarile
ulterioare.

2. Resursele financiare, constituite din impozitele $i taxele locale se utilizeazd pentru cheltuieli publice a
ceror finanlare se asigurd de la bugetele locale, in condiliile legii.

3. Persoanele fizice gi persoanele juridice, denumite in continuare contribuabili, datoreazd impozitele ti
taxele locale reglementate prin prezenta hotdrere.



IMPOZITE 9I TAXE LOGALE ADMINISTRATE

DE SERVICIUL BUGET - BIROU TAXE gt IMPOZ|TE

CAPITOLUL AL II-LEA

|MPOZITUL $l TAXA PE CLaDlRl
Cladhe - orice constructie sltuate deasupra solulul gl/sau sub nivelul acestuia, inditere.t da
denumirea o de folosinta sa, si care are una sau mai multe incaped ce pot servi la adapostitea
do oamenl, animale, obiecte, produse, materiale, instalafiit echipamente 3i aliele asemenea, iar
element€lo structurale de baze ale acesteia sunt perelia ii acoperiiutt inditerent de materialele
din care sunt con3truite, lnclusiv construcliile reprezentand turnurilo de sustinere a turbinelor
eoliane ll fundatiile acestora.

4. Calculul impozitului/taxei pe clddirile rezidentiale

4.1 Pentru clddirile rezidenliale $i cledirile-anexe - aferente, impozitul/taxa pe clidiri se calculeaza prin
aplicarea unei cotei de 0,37o asupra valorii clddirii.

4.2 Valoarea clddirii, exprimatd in lei, se determina prin insumarea valorii clddirii, a clddirilor-anexe,
dupa caz, 9i a valorii suprafelelor de teren acoperite de aceste clSdiri, cuprinse in Studiile de piala referitoare
la valorile orientative privind proprietetile imobiliare din Romania, administrate de Uniunea NatrionalA a
Notarilor Publici din Romenia.

4.3 ln situafia in care, valorile orientative privind proprieGfile imobiliare din Romania, din studiile de piale
administrate de Uniunea Nalionale a Notarilor Publici din Romania sunt mai mici decit valorile impozabile
determinate conform prevederilor legale, in vigoate la data de 31 decembrie 2022, impozitul pe cladiri se
calculeazd prin aplicarea cotei de 0,37o asupra valorii impozabile determinate conform prevederilor legale, in
vigoare la data de 3 | decembtie2022,

5 Calculul impozitului/taxei pe clidirile nereziden{iale

Pentru cltrdirile nerezidentiale li clidirile-anex{ aferente, impozitul/taxa pe clddiri se calculeazl prin
aplicrrea unei cote de 1,37o asupra valorii clddirii,

5.1 Pentru clidirile utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza
prin aplicarea unei cote de 0,470 asupra valorii clidirii.

5.2 Valoarea clidirii, exprimata in lei, se determini prin insumarea valorii cledirii, a cledirilor anexd, dupe
caz, 9i a valorii suprafelelor de teren acoperite de aceste clidiri, cuprinse in studiile de piafi referitoare la
valorile orientative privind proprietdtile imobiliare din Romania, adminisffate de Uniunea NalionalA a
Notarilor Publici din Rominia.



5.3 In situalia in care, valoarea din studiile de pial6 administrate de Uniunea Nationald a Notarilor Publici
din Rom6nia este mai micl decat ultima valoare inregistrati in baza de date a organului fiscal local la data de
3l decembrie 2022, irnpozitul pe clldiri se calculeaz[ prin aplicarea cotei de 1,3% asupra ultimei valori
inregistrate in baza de date a organului fiscal local, la data de 3l decembrie 2022.

6 Crlculul impozitului/taxei pe clidirile care cuprind spa{ii cu destinatie rezidenfial5 $i spatii cu
destina(ie nereziden(iali

6.1 Pentru cladirile care au in componenta atat spalii cu destinalie rezidentiali, cat fi spalii cu destinafie
nerezidenliale, impozitul/taxa pe cladiri se determin6 in funclie de destinatia suprafelelor cu o pondere mai
mare de 50% qi se calculeazi prin aplicarea cotei corespunzitoare destinafiei majoritare, asupra valorii
intregii cladiri.

6.2 In cazul acestor clddiri, contribuabilii au obligatia de a declara la organul fiscal local, in vederea stabilirii
destinafiei finale a cledirii, suprafala folositd in scop nerezidenfial, insolitd de documente doveditoare, cu
excepfia celor aflati in evidenla fiscala a unitelii administrativ-terito ale. Declararea la organul fiscal local,
se face in termen de 30 de zile de la data oricdror modificdri privind suprafelele nerezidentiale.
6.3 ln situalia in care, contribuabilii nu declard la organul fiscal local suprafata folositi in scop nerezidenfial
potrivit alin. 6.2, impozitul pe clddiri se calculeazd prin aplicarea cotei corespunzatoare clddirilor
nerezidentiale asupra valorii intregii clddiri aflate in evidenfele organului fiscal local.

7. Reguli privind calculul impozitului/taxei pe cladiri

7.1 Pentru determinarea valorii clddirii li a terenului acoperit de aceasta pentru anul de referinF se vor utiliza
valorile cuprinse in Studiile de piale referitoare la valorile orientative privind proprietalile imobiliare din
Romania, administrate de Uniunea Nalionali a Notarilor Publici din Romania, aferente anterior celui de
referinfA,

7.2 In cazul in care, in Studiile de piale referitoare la valorile orientative privind proprietdlile imobiliare din
Romania, administrate de Uniunea Nalionali a Notarilor Publici din Romdnia, valoarea este exprimatd in
euro/mp, valoarea clidirii se calculeazd prin inmullirea suprafetei construite desfasurate exprimate in metri
patrdli, cu valoarea pe metru pdtrat, cuprinsd in aceste studii.

In cazulin care, valorile sunt exprimate in euro, se va utiliza cursul de schimb al monedei euro, la data de
31 decembrie a anului anterior celui de referinle.

7.3 Suprafala construite desfa$uratd a unei clediri se determind prin insumarea suprafefelor secfiunilor tuturor
nivelurilor cladirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau mansardi, exceptand
suprafefele podurilor neutilizate ca locuinfi, ale scdrilor qi teraselor neacoperite.

7.4 Dacd dimensiunile exterioare ale unei clidiri nu pot fi efectiv mAsurate pe conturul exterior, atunci
suprafala construite desfa$urati a cladirii se determine prin inmullirea suprafelei utile a clddirii cu un
coeficient de transformare de 1,4.

7.5 In situafia in care, Studiile de piala referitoare la valorile orientative privind proprietAlile imobiliare din
Romania, administrate de Uniunea Nalionald a Notarilor Publici din Rominia nu contin informafii despre
clldirile sau terenurile acoperite de aceste clediri de pe raza oragului Sinaia, se vor aplica urmitoarele reguli:

a) in cazul unei clddiri rezidenfiale, impozitul pe clidiri se calculeaz5 prin aplicarea cotei de 0r3%o asupra
valorii impozabile determinate conform prevederilor art.4.



b) in cazul unei cladiri nerezidenliale, impozitul pe clediri se calculeazd prin aplicarea cotei de 1,37o asupra
ultimei valori inregistrate in baza de date a organului fiscal, la data de 3l decembtie 2022.

7.6 Aparatul de specialitate al primarului, din cadrul Primdriei Sinaia, va efectua reincadrarea clddirilor care
cuprind atet suprafefe rezidentiale, cat li suprafele nerezidenliale, in categoria clddirilor rezidenliale sau
nerezidenliale, in baza informaliilor pe care le delin !i a situaliei existente la 3l decembrie a anului anterior
celui de referinte.

7.7 Aparatul de specialitate al primarului, din cadrul Primdriei Sinaia intocme$e ti transmite contribuabililor
comunicari referitoare la valoarea cledirilor $i a tercnurilor acoperite de acestea, precum 9i impozitul aferent
acestora, calculate in baza valorilor cuprinse in Studiile de piatl referitoare la valorile orientative privind
proprietatile imobiliare din Romania, administrate de Uniunea Nalionald a Notarilor Publici din Romdnia.

7,8 In situalia in care, contribuabilii nu rdspund organului fiscal local in termen de 30 de zile de la primirea
comunicerii, se consideri acceptare taciti a datelor inscrise in comunicare.

7.9 In cazul in care, au fost executate lucrdri de renovare majord, din punct de vedere fiscal, anul terminirii
se actualizeazA, astfel ce acesta se considerd ca fiind cel in care a fost efectuatA receplia la teminarea
lucrdrilor. Renovarea majord reprezinta acliunea complexd care cuprinde obligatoriu lucri.i de intervenlie la
structura de rezistentA a clddirii, pentru asigurarea cerintei fundamentale de rezistenfi mecanicd qi stabilitate,
prin acfiuni de reconstruire, consolidare, modemizare, modificare sau extindere, precum $i, dupe caz, alte
lucrdri de intervenlie pentru menfinerea, pe intreaga duratl de exploatare a clSdirii, a celorlalte cerinte
fundamentale aplicabile construcfiilor, conform legii, vizdnd in principal, cresterea performantei energetice $i
a calitelii arhitectural-ambientale $i functionale a clidirii. Anul terminirii se actualizeaze in condiliile in care,
la terminarea lucririlor de renovare majortr, valoarea clidirii creqte cu cel pufin 50% fale de valoarea acesteia
la data inceperii executdrii lucrerilor.

8. Impozitul pe clddiri este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care are in proprietate cladirea la
data de .l I decembrie a anului fiscal anrerior.

f. in cazul dobdndirii sau construirii unei clidiri in cursul anului, proprietarul acesteia are obligatia se
depuna o declarafie in termen de 30 zile de la data dobendirii ii datoreaza impozit pe clddiri incepand cu
data de I ianuarie a anului urmetor.

10. Pentru clidirile nou-construite, data dobandirii cladirii se considerd, dupi cum umeaze:
o) pentru clidirile executate integral inainte de expirarea termenului previzut in autorizatia de construire,

data intocmirii procesului-verbal de recepiie, dar nu mai terziu de 15 zile de la data terminarii efective a
lucrtuilor;

b) pentru clddirile executate integral la termenulprevdzut in autorizalia de construire, data din aceasta, cu
obligativitatea intocmirii procesului - verbal de receplie in termenul prevezut de lege;

c) pentru clddirile ale ceror lucdri de construclii nu au fost finalizate la termenul prevdzut in autorizalia
de construire li pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabiliteiii autorizaliei, in condiliile legii, la data
expirdrii acestui termen $i numai pentru suprafala construiti desfEguratd carc are elementele structurale de
bazd ale unei clddiri, in speF pere{i 9i acoperig. Procesul-verbal de receplie se intocmeste la data expirerii
termenului prevdzut in autorizalia de construire, consemnandu-se stadiul lucrerilor, precum gi suprafala
construite desli$urata in raport cu care se stabile$te impozitul pe clddiri.

11. Declararea cledirilor in vederea impunerii $i inscrierea acestora in evidenlele administraqiei publice
locale, reprezinta o obligalie legalA a contribuabililor care delin in proprietate aceste imobile, chiar dace ele
au fost executate llrA autorizalie de construire.



in cazulin care, dreptul de proprietate asupra unei cladiri este transmis in cursul unui an fiscal, impozitul va
fi datorat de persoana care de{ine dreptul de proprietate asupra cladirii la data de 3l decembrie a anului fiscal
anterior anului in care se insftAineazd.

12. in cazul extinderii, imbunitiririi, desfiinferii pa(iale sau alaltor modificiri aduse unei clddiriexistente
cu destinafie nerezidentiald, care determini cre$terea sau diminuarea valorii impozabile a clAdirii cu mai mult
de 25%, proprietarul are obligatia sA depunA o nouA declaratie de impunere la organul fiscal local in a cirui
razA teritoriala de competent5 se afli clddirea, in termen de 30 de zile de la data modificdrii respective, $i
datoreazd impozitul pe clAdiri determinat in noile condilii incepdnd cu data de I ianuarie a anului urmito..

13. in cazul desfiinlirii unei clddiri, proprietarul are obligalia si depuntr o noui declaralie de impunere la
organul fiscal local in a cdrui raze teritoriali de competente se afle clddirea, in termen de 30 de zile de la data
demoldrii sau distrugerii $i inceteaze se datoreze impozitul incepand cu data de I ianuarie a anului urmator,
inclusiv in cazul clddirilor pentru care nu s-a eliberat autorizatie de desfiinlare.

14. in cazul cledirilor la care se constati diferenfe intre suprafelele inscrise in actele de proprietate ii
situatia reala rezultata din mdsuretorile executate in condiliile Legii cadastrului gi a publicitifi imobiliare
nr.7/1996, republicati, cu modificdrile Sicompleterile ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au in
vedere suprafetele care corespund situatiei reale, dovedite prin lucrdri de cadastru. Datele rezultate din
lucrerile de cadastru se inscriu in evidenfele fiscale, in registrul agricol, precum ii in cartea funciara, iar
impozitul se calculeazi conform noii situatii incepend cu data de 1 ianuarie a anului urmetor celui in care se
inregistreaz5 lucrarea de cadastru la oficiile de cadastru gi publicitate imobiliard, ca anexe la declaralia
fiscaln.

15. in cazul unei clddiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia se
aplicd urmetoarele regulil

a) impozitul pe clediri se datoreazd de locatar, incepand cu data de I ianuarie a anului urmAbr celui in
care a fost incheiat contractul;

b) in cazul incetdrii contractului de leasing, impozitul pe clAdiri se datoreaza de locator, incepand cu data
de I ianuarie a anului urmetor incheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente
similare care ateste intrarea bunuluiin posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;

c) atat locatorul, cat li locatarul au obligalia depunerii declaraliei fiscale la organul fiscal local in a cerui
raze de competen{d se afld cledirea, in termen de 30 de zile de la data finaliztrrii contractului de leasing sau a
incheierii procesului - verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestd intrarea bunului
in posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing insolita de o copie a acestor documente.

16. Taxa pe clldiri

16.1 in cazul cladirilor pentru care se datoreazA taxa pe clddiri, in temeiul unui contract de concesiune,
inchiriere, administrare ori folosinf6 care se referl la perioade mai mari de o lund, titularul dreptului de
concesiune, inchi ere, administrare ori folosinf[ are obligalia depunerii unei declaralii la organul fiscal local
pind la data de 25 inclusiv a lunii urmdtoare intrerii in vigoare a contractului.

16.2 in cazul cledirilor pentru care se datoreazi taxa pe clddiri, in temeiul unor contracte de concesiune,
inchiriere, administrare ori folosinfd care se referd la perioade mai mici de o lund, persoana de drept public
care transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosin!5 are obligatia se depune o declaratie
la organul fiscal local, pan[ la data de 25 inclusiv a lunii urmdtoare intrerii in vigoare a contractelor, la care
se anexeaze o situatie centralizatoare a acestor contracte.
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16.3 in cazul clidirilor pentru care se datoreaze taxa pe clidiri, in temeiul unui contract de concesiune!
inchiriere, administrare ori folosinla care se referi la perioade mai mari de un an, titularul dreptului de

concesiune, inchiriere, administrare ori folosintd are obliga[ia depunerii unei declaralii la organul fiscal local
in termen de 30 de zile de la data intrerii in vigoare a contractului !i datoreaze taxa pe clediri incepand cu
data de I ianuarie a anului urmetor.

16.4 in cazul unei situalii care determin[ modificarea ta,\ei pe cladiri datorate, persoana care datoreazA taxa
pe clddiri are obligalia sd depuna o declarafie la organul fiscal local in a cerui razA teritoriali de competentd
se afld clddirea, pane la data de 25 a lunii urmetoare celei in care s-a inregistrat situatia respectivi.

16.5 Declararea clddirilor in scop fiscal nu este condifionate de inregisffarca acestor imobile la oficiile de
cadastru qi publicitate imobiliare.

16.6 Depunerea declarafiilor fiscale reprezinte o obligafie Si in cazul persoanelor care beneficiazi de scutiri
sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe cl5diri.

17. Plata impozitului/tnxei

17.1 lmpozitul pe clidiri se plitegte anual, in doud rate egale, pend la datele de 3l martie li 30 septembrie
inclusiv.

17.2 Pentru plata cu anticipalie a impozitului/ta,xei pe clidiri, datorat/e pentru intregul an de cetre

contribuabili, pdni la data de 3l martie a anului respectiv, se acordd o bonificatie de 10%o inclusiv.
17.3 Impozitul pe clediri, datorat de pane la 50 de lei inclusiv, se plAteite inte$al pane la primul termen de
platd.

17.4 in cazul in care, contribuabilul define in proprietate mai multe cltrdiri amplasate pe raza oragului Sinaia,
prevederile art.l7.2 ii 17.3 se refere la impozitul pe clddiri cumulat.

17.5 in cazul contractelor de concesiune, 'inchiriere, administrare sau folosintd, care se referd la o perioadd
mai mare de un an, taxa pe clddiri se plite$te anual, in doue rate egale, pene la datele de 31 martie Si 30
septembrie, inclusiv.

17.6 in cazul contractelor de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinte, care se referi la perioade mai
mari de o luntr, taxa pe cladiri se plateite lunar, pand la data de 25 inclusiv a lunii urmitoare fiecirei luni din
perioada de valabilitate a contactului, de cdtre concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de
folosin!6.

17.7 in cazul contractelor care se referl la perioade mai mici de o lune, persoana j urid ice de drept public care
transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare sau folosintl colecteazd taxa pe clediri de la
concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinle li o varsd lunar, p6ni la data de 25
inclusiv a lunii urmitoare fieclrei luni din perioada de valabilitate a contractului.

18. Nivelul majortrrii de intarziere esle de l9lo din cuantumul obligaliilor fiscale principale neachitate in
termen, calculatA pentru fiecare luna sau fractiune de lund, incepAnd cu ziua imediat urmitoare termenului de
scadenlS 9i pana la dala stingerii sumei datorate, inclusiv, conform art. 183, alin.(2) din Legea nr.20712015
privind Codul de procedurd fiscald, cu modificirile gi completdrile ulterioare.



I9. SCUTIRI

Nu se datoreazd impozit/taxI pe clidiri pentru:

a) cladirile aflate in proprietatea publicd sau privat5 a statului sau a unitAfilor administrativ-teritoriale, cu
excepfia inceperilor folosite pentru activiteli economice sau agrement, altele decat cele desfi$urate in relalie
cu persoanejuridice de drept public.
b) cladirile aflate in domeniul privat al statului concesionate, inchiriate, date in adminishare ori in folosinld,
dupd caz, instituliilor publice cu finantare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;
c) clddirile aflate in proprietatea fundatiilor infiintate prin testament constituite, conform legii, cu scopul de a
intrefine, dezvolta qi ajuta institufii de culturi nalionald, precum qi de a sus{ine ac{iuni cu caracter umanitar,
social$icultural;
d) cledirile care, prin destinatie, constituie lAcaquri de cult, apa(inand cultelor religioase recunoscute oficial,
asocialiilor religioase $i componentelor locale ale acestora, precum gi casele parohiale, cu exceplia
incdperilor folosile penrru activirali economice:
e) clidirile funerare din cimitire Si crematorii;
D cladirile utilizate de unitdtile $i instituliile de invilamant de stat, confesional sau pafiicular, autorizate sd
funclioneze provizoriu ori acreditate, cu exceplia inciperilor care sunt lolosite pentru activitefi economice
care genereazd alte venituri decat cele din taxele de |colarizare, servirea meselor penftu prelcolari, elevi sau
studenli li cazarea acestora, precum 9i cladirile utilizate de c6fte cre$e, astfel cum sunt definite $i
funclioneazi potrivit Legii ff. 263/2007 privind infiinlarea, organizarea $i functionarea cre$elor, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare;
g) clddirile unei instituiii sau unitdli care funclioneMe sub coordonarea Ministerului Educaliei Nafionale sau
a Ministerului Tineretului ti Sportului, precum fi cledirile federafiile sportive nationale, ale Comitetului
Olimpic ti Sportiv Roman, cu exceplia inceperilor care sunt folosite pentru activitali economice.
h) clddirile unitalilor sanitare publice, cu exceplia inctrperilor folosite pentru activitdli economice, precum qi
pentru cledirile in care funcfioneaz5 cabinete de medicind de familie, potrivit legii, cu exceplia inceperilor
folosite pentru altd activitate decat cea de medicind de familie;
i) clddirile din parcurile industriale, parcurile $tiintifice $i tehnologice, precum gi cele utilizate de
incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislatiei in materia a.jutorului de stat;
j) clAdirile care sunt afectate activitellor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de
imbuneteliri funciare Si de intervenqii la apdrarea impotriva inundaliilor, precum Si clSdirile din porturi gi cele
afectate canalelor navigabile qi stafiilor de pompare aferente canalelor, cu exceplia incaperilor care sunt
folosite pentru activitdli economice;
k) clidirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje;i tuneluri gi
care sunt utilizate pentru exploatarea acestor constructii, cu exceptia incAperilor care sunt folosite pentru alte
activiteti economice;
l) clidirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metrouhri;
m) clidirile Academiei Rom6ne Si ale fundafiilor proprii infiinfate de Academia RomAnA, in calitate de
fondator unic, cu excepria incdperilor care sunt folosite pentru activiteri economice;
n) clddirile aferente capacitdlilor de productie care sunt in sectorul pentru ap5rare cu respectarea legislaliei in
materia ajutorului de stat;
o) clddirile care sunt utilizate ca sere, solare, resadnife, ciupercirii, silozuri pentru furaje, silozuri qi/sau
petule pentru depozitarea ;i conservarea cerealelor, cu exceplia inciperilor care sunt folosite pentru alte
activitdti economice;
p) clddirea folosite ca domiciliu aflati in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevdzute la art.2 lit.c) -
D Si j) din Legea ff.16812020 pentru recunoa$terea meritelor personalului participant la actiuni militare,
misiuni qi operatiuni pe teritoriul sau in afara statului roman $i acordarea unor drepturi acestuia, familiei
acestuia $i urmatilor celui decedat.
q) clAdirile aflate in domeniul public al statului ti in administrarea Regiei Autonome "Administratia
Patrimoniului Protocolului de Stat", cu exceplia inceperilor care sunt folosite pentru activitd(i economice;



r) clddirile aflate in proprietatea sau coproprietatea vetemnilor de rizboi, a vdduvelor de rezboi li a veduvelor
nerectrsAtorite ale veteranilor de rizboi;
s) clddirea folositA ca domiciliu aflatA in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevdzute la art.l $i art.5
alin. l-8 din Decretul-lege nr.ll8/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive
politice de dictatura instauratd cu incepere de la 6 martie 1945, precum Si celor depo(ate in strdinatate ori
constituite in prizonieri, republicat, cu modifictrrile $i completdrile ulterioare, qi a persoanelor fizice
prevazute la aft.l din Ordonanfa Guvernului nr.l05/1999, republicata, cu modificdrile Si completlrile
ulterioare, scutirea rdm6ne valabili qi in cazul transferului proprietelii prin mogtenire catre copiii acestora,
indiferent unde acestia domiciliazi;
t) clddirea folositd ca domiciliu aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau

accentuat fi a persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanlilor legali, pe perioada
in care au in ingrijire, supraveghere li intrelinere persoane cu handicap grav sau accentuat qi persoane
incadrate in cadrul I de invaliditate.
u) clidirile aflate in proprietatea organizaliilor cetS{enilor apa(inand minoritdtilor nationale din Romania, cu
statut de utilitate publicd, precum Si cele inchiriate, concesionate sau primite in administrare ori in folosin!tr
de acestea de la o institulie sau o autoritate publici, cu exceplia incdperilor care sunt folosite pentru activitatri
economice;
v) clddirile destinate serviciului de apostili gi supralegalizare, cele destinate depoziterii qi adminisherii
arhivei, precum qi cl6dirile afectate funcfionirii Centrului Na[ional de Administrare a Registrelor Nafionale
Notariale:
w) cl6dirile definute sau utilizate de citre intreprinderile sociale de inseryie;
x) cledirile clasate ca monumente istorice, de arhitecturi sau arheologice, indiferent de titularul dreptului de
proprietate sau de administrare, carc au falada stradali ii/sau principale renovate sau reabilitat[ conform
prevederilor Legii nr. 42212001 privind protejarea monumentelor istorice, republicate, cu modificlrile $i
completerile ulterioare, cu exceptia inciperilor care sunt folosite pentru activitefi economice ;

y) clSdirile caselor de culturd ale sindicatelor, aflate in proprietatea./administrarea organizaliilor sindicale, cu
exceptia inceperilor folosite pentru activiteli economice sau agrement;

in cazul scutirilor prevtrzute la lit.r), s) $i t):
a) Scutirea se acorde integral pentru cladirile aflate in proprietatea persoanelor menfionate la lit.r),

definute in comun cu solul sau so1ia. in situalia in care o cora-pane din clidiri apa4ine unor terli,
scutirea nu se acorda pentru cota-parte delinuti de terfi;

b) Scutirea se acorda pentru intreaga clddire de domiciliu delinutd in comun cu solul sau sotia, pentru
cledirile aflate in proprietatea persoanelor menlionate la lit.s) qi t). in situalia in care o cotd-parte din
cledirea de domiciliu apa(ine unor terfi, scutirea nu se acordl pentru cota-parte detinute de ace$ti
te4i.

c) Scutirea de la plata impozitului/taxei pe clediri, stabiliti conform lit.o, se aplicd incepand cu data de I
a lunii urmdtoare celeiin care persoana depune documentelejustificative.

d) Prin exceptie de la prevederile de la lit.c), scutirea de la plata impozitului/taxei pe clidiri, stabilitd
conform lit.t) in cazul persoanelor cu handicap temporar, care defin un certificat de handicap
revizuibil, se acordl incepend cu data emiterii noului ceftificat de handicap, cu condilia ca acesta se
aibtr continuitate fi sA fie depus la organul fiscal local in termen de 45 de zile.

20. Impozitul pe clddirile aflate in proprietatea persoanelor fizice gi juridice care sunt utilizate pentru
prestarea de servicii turistice, pe o durati de cel mult 180 zile cons€cutive sau cumulate, in cursul unui an
calendaristic, se reduce cu 507o. Reducerea se aplicd in anul fiscal urmdtor celui in care este indeplinitd
aceastA condifie.
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CAPITOLUL III

IMPOZITUL $I TAXA PE TEREN

Impozitul pe terenurile amplasate in intravilan - terenuri pentru construclii

L Impozitul/taxa pe teren, se stabileSte Iuend in calcul suprafala terenului, rangul localittrlii in care este
amplasat terenul, zona $i categoria de folosinle a terenului, conform incadrdrii ficute de Consiliul Local
Sinaia.

2. Pentru terenurile proprietate publicd sau privati a statului ori a unitdlilor administrativ - teritoriale,
concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinli, persoanelor fizice gijuridice, se stabile$te
taxa pe teren care rcprezintA sarcina fiscald a concesion5rilor, locatarilor, titularilor dreptului de
administrare sau de folosinti, dupd caz, in condilii similare impozitului pe teren.

3. ln cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinld
terenuri cu construclii, impozitul/taxa pe teren se stabilegte prin inmulfirea suprafe(ei terenului, exprimata
in hectare, din care se scad suprafefele acoperite de clddiri, cu suma corespunzitoare prevdzutd in
urmltorultabel:

Nivclurile impozitului/ra\eiaplicabile in Sinaia in anul | 7766 lei/ha
2023 (Sinaia- zona A - orrs de ran

1.1. Impozitul pe terenurile amplasate in intravilan - orice alti categorie de folosin{a decet cea de
terenuri cu construclii

in cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinla
decat cea de terenuri cu construclii, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmullirea suprafeiei terenului,
exprimat5 in hectare, cu suma corespunzdtoare din tabelul urmetor, iar rezultatul se inmullegte cu coeficientul
de coreclie corespunzdtor pentru rangul localitdlii Sinaia (lll).

Terenurile de pe raza ora$ului Sinaia situate'in intravilan, inregistrate in registrul agricol la orice
alti categorie de lolosinla decet cea de terenuri cu construclii, indiferent de categoria de folosinld.
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Leilha
Categoria de folosintl Coeficient de

corectie
t. Teren arabil 28

Pigune 2l
3. Faneata 21

1. Vie 46
5. Livedi 53
6. PIdure sau alt teren cu vesetatie forestieri 28
't. Teren cu aDe 15

8. Drumuri si cii ferate
9. Neproductiv

Pentju stcbilirea impozilu lu i^axei pc tcren. se loloseste coeficicntul dc corcctic din tabelul
Denumire localitate Rang localitllii Sinaia Coeficientul dc

corectie
Sinaia III 3,00

urmator:

1.2. Impozitul pe terenurile amplasate in extravilan

(7) in cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabile$te prin inmullirea
suprafelei terenului, din care se scad suprafelele de teren acoperite de clediri, exprimaE in hectare, cu

suma corespunzitoare categoriei de folosin{6 prevdzuta in tabelul urmator $i cu coeficientul de coreclie
corespunzdtor zonei $i rangului localitllii.

in cazul unui teren amplasat in extravilanul oraqului Sinaia, impozitul pe teren se stabile$te prin
inmullirea suprafelei terenului, cu coeficient de coreclie 2,3.

Nr.
Crt.

Categoriide folosinti (lei/ ha)

I Teren cu constructii 31
2 Arabil 5lt
3 PIsune 28
4 Feneale 28
5 Vie pe rod 55
5.1 Vie pAnd la intrarea pe rod x
6 Livadi pe lod 56
6.1 Livade pAnA la intrarea pe rod x
,7

Pddure sau alt teren cu vesetatie forestiere t6
'7.t Pedure in versti de pane la 20 de ani $i pedure cu rol de

protectie
x

8 'I crcn cu api. altul decit cel cu amenaiiri piscicole 6
8.1 Telen cu arnenajdri piscicolc 3,t
9 Drumuri 6i cdi ferate x
l0 Teren neproductiv x

2. Impozitul pe teren este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care are in proprietate terenul la data
de 3l decembrie a anului fiscal anterior.
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3.in cazul dobdndirii unui teren in cursul anului, proprietarul acestuia are obligalia sd depunA o noue
declaralie de impunere la organul fiscal local in a cdrui razd teritoriald de competenfa se afl6 terenul, in
termen de 30 de zile de la data dob6ndirii, $i datoreazA impozit pe teren incep6nd cu data de I ianuarie a
anuluiurmdtor.
4.in cazul in care dreptul de proprietate asupra unui teren este tansmis in cursul unui an fiscal, impozitul este
datorat de persoana care deline dreptul de proprietate asupra terenului la data de 3l decembrie a anului fiscal
anterior anuluiin care se instrdineaza.
5.Daci incadrarea terenului in funclie de rangul localitalii $i zoni se modificb in cursul unui an sau in cursul
anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe teren, impozitul se calculeaztr
co^nform noii situalii incepand cu data de 1 ianuarie a anului urm[tor.
6.ln cazul modificirii categoriei de folosinli a terenului, proprietarul acestuia are obligalia se depund o noul
declaratie de impunere Ia organul fiscal local in a cerui razl teritoriali de competentd se afld terenul, in
temen de 30 de zile de la data modificerii folosinlei, li datoreaze impozitul pe teren conform noii situa[ii
incepand cu data de I ianuarie a anului umalor.
7. In cazul terenurilor la care se constatd diferenle intre suprafelele inscrise in actele de proprietate qi situalia
reala rezultatd din mtrsuretorile executate in condiliile Legii nr.7/1996, republicatd, cu modificerile gi
completdrile ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au in vedere suprafelele care corespund
situaliei reale, dovedite prin lucrtrri de cadastru. Datele rezultate din lucrerile de cadastru se inscriu in
evidentele fiscale, in registrul agricol, precum li in cartea funciar5, iar impozitul se calculeazd conform noii
situalii, incepand cu data de I ianuarie a anului urmator celui in care se inregistreazA lucrarea de cadastru la
oficiile de cadastru gi publicitate imobiliard, ca anexe Ia declaratia fiscalA.
8.ln cazul unui teren care face obiectul unui contmct de leasing financiar, pe intreaga durate a acestuia se
aplictr urmetoarele reguli:

a) impozitul pe teren se datoreaze de locatar, incepand cu data de I ianuarie a anului urmator celui in care
a fost incheiat contractul;

b) in cazul in care contractul de leasing financiar inceteazi altfel decat prin ajungerea la scadenli,
impozitul pe teren se datoreazA de locator, incepand cu data de I ianuarie a anului urmitor celui in care
terenul a fost predat locatorului prin incheierea procesului - verbal de predare-primire a bunului sau a altor
documente similare care atesta intrarea bunului in posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de
leasing;
c) atat locatorul, cat $i locatarul au obligalia depunerii declaraliei Iiscale la organul fiscal local in a cerui

raze de competenltr se aflA terenul, in temen de 30 de zile de Ia data finalizdrii contractului de leasing sau a
incheierii procesului - verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atesttr intrarea bunului
in posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing insotite de o copie a acestor documente.
g.Taxa pe teren se datoreazd pe perioada valabilita(ii conrractului prin care se constituie dreptul de
concesiune, inchiriere, administrare ori folosinla. In cazul contractelor care prevdd perioade mai mici de un
an, taxa se datoreaze propo4ional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul de concesiune,
inchiriere, administrare ori folosintd.
10. In cazul terenurilor pentru care se datoreaz5 ta,\a pe teren, in temeiul unui contract de concesiune,
inchiriere, administrare ori folosinld care se refer5 la perioade mai mari de un an, titularul dreptului de
concesiune, inchiriere, administrare ori folosinld are obligatia depunerii unei declaralii la organul fiscal local
in termen de 30 de zile de la data intrdrii in vigoare a contractului fi datoreazA taxa pe teren incepand cu data
de I ianuarie a anului urmdtor.
11. in cazul terenurilor penffu care se datoreazd taxa pe teren, in temeiul unui contract de concesiune,
inchiriere, administrare ori folosinfa care se referA la perioade mai mari de o lund, titularul dreptului de
concesiune, inchiriere, administrare ori folosinli are obligafia depunerii unei declaralii la organul fiscal Iocal
pentr la dat de 25 inclusiv a lunii urmdtoare intrerii in vigoare a contractului.
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12. in cazul terenurilor pentru care se datoreazA taxa pe teren, in temeiul unor conracte de concesiune,
inchiriere, administrare ori folosinJi care se referd la perioade mai mici de o luni, persoana de drept public
care transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta are obligalia sA depunA o declaratie
Ia organul fiscal local, pand la data de 25 inclusiv a lunii urmdtoare intrArii in vigoare a contractelor, la care
se anexeaza o situalie centralizatoare a acesror conlracle.
l.l. In cazul unei situatii care determina modificarea taxei pe teren datomte, persoana care datoreazd taxa pe
teren are obligafia se depune o declararie la organul fiscal local in a cirui razA teritoriale de competenle se

afl5 terenul, pand la data de 25 a lunii urmdtoare celei in care s-a inregistrat situafia respective.
14. Declararea terenurilor in scop fiscal nu este conditionatd de inregistrarea acestor terenuri la oficiile de
cadastru gi publicitate imobiliard.
15. Depunerea declarafiilor fiscale reprezinte o obligalie gi in cazul persoanelor care beneficiazi de scutiri
sau reduceri de la plata impozitului sau a ta\ei pe teren.

13 Plata impozitului ti a taxei pe teren
13.1 Impozitul pe teren se plSte$te anual, in doue rate egale, pene la datele de31 martie $i 30 septembrie

inclusiv.
13.2 Pentru plata cu anticipalie a impozitului/ta,\ei pe teren, datorat pentru intregul an de cdtre

contribuabili, pena la data de 3l madie inclusiv, a anului respectiv, se acordd o bonilicotie de 107o,
13.3 Impozitul pe teren, datorat aceluiagi buget local de cdtre contribuabili, persoane fizice qijuridice, de

pdnd la 50 lei inclusiv, se pldteqte integral pend la primul termen de platd.
13.4 ln cazul in care contribuabilul deline in proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiagi

unitd[i administrativ-teritoriale, prevederile alin. 13.2 $i 13.3 se refere la impozitul pe teren cumulat.
13.5 In cazul contractelor de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinld, care se refere la o perioadA

mai mare de un an! taxa pe teren se pldte$te anual, in doue rate egale, pand la datele de 3l martie $i 30
septembrie, inclusiv.
13.6 In cazul contractelor de concesiune, inchiriere, administrare sau folosin[e, care se referd la perioade mai
mari de o lunA, taxa pe teren se plAte;te lunar, panA la data de 25 inclusiv a lunii urmdtoare fieclrei luni din
perioada de valabilitate a contractului, de cdtre concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de
folosinfe.
13.7 In cazul contractelor care se referd la perioade mai mici de o lund, persoana j uridicd de drept public care
transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinla colecteazd taxa pe teren de la
concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinF $i o varsi lunar, pan5 la data de 25
inclusiv a lunii urm5toare fiecirei luni din perioada de valabilitate a contractului.

14. Nivelul majorhrii dc intarziere este de 17o din cuantumul obligaliilor fiscale principale neachitatc iu
lermen, calculati pcntru tlecate lulri saLr frac{iLrne de lund. incepend cu ziua imediat urmdtoare tcrmcnului de
scadenli ii pana la data stingerii sumci datorate, inclusiv, conform art. 183, alin.(2) din Legea $. 20'1/2015
privind Codul de procedure fiscale, cu modificdrile gi completlrile ulterioare.
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15 .SCUTIRI

15.1 Nu se datoreazi impozit/taxd pe teren pentru:

a) tercnurile aflate in proprietatea publica sau privata a shtului ori a ullitalilor administrativ-teritoriale. cu
exceptia suprafelelor folosite pentru activiteli economice sau agrement;
b) terenurile aflate in domeniul privat al statului concesionate, inchiriate, date in administrare ori in lolosinfa.
dupA caz, irlstitufiilor publice cu flnantare de la bugetul de stat, utilizate pentru activiratea proprie a acestora;
c) terenurile lundaliilor infiinlate prin testament, constituite cohform legii, cu scopul de a intre!ine, dezvolta

$i ajuta institufii de culture nalionaltr, precum li de a sustine acliuni cu camcter umanitar, social $i cultuml:
d) terenurile apartinand cultelor ieligioase lecunoscute oficial ;i asocialiilor religioase, precum qi

componentelor locale ale acestora, cu exceplia suprafefelor care sunt folosite pentru activi$!i economicc:
e) terenurile apa{inand cinritirelor qi crerratoriilor;
f) terenurile utilizate de unitalile ti instituliile de irvelement de stat, confesional sau particular, autorizate sd
[unc!ioneze provizoriu ori acreditate, cu exceplia supraletelor care sunt folosite pentru activiteti economice
care genereaza alte venituri decat cele din taxele de qcolalizare, selvirea meselor pentru preicolari, elevi sau
stLldenti li cazarea acestora! precun li clAdirile utilizate de cetre crele, astfel cum sunt detlnite ii
funclioneazi potrivit Legii nr.26312007, cu rrodific6rile $icompletirile ulterioare;
g) terenurilc unitdlilor sanitare publice, cu exceplia suprafetelor fblosite pentru activitdti economice;
h) terenurile legate de sistemele hidrotehiice, tercnurile de navigalie, terenurile af'erente infiastructulii
portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele $i stafiile de pompare alerente acestora, precum $i terenurile
aferente lucrdrilor de imbundteliri funciare, pe baza avizului privind categoria de fblosinle a rcrenului, emis
de oficiile de cadastru ti publicitate imobiliaral
i) tcrenurile folosite pentrr.r activitdlile de aplrarc impotriva inundatiilor, gospoddrirea apclor,
hidrometeorologie, cele carc contribuie la exploatarca resurselor de ap5, cele lolosite ca zone de protcclic
detinite in lege, precum $i terenurile utilizate pentru exploatirile din subsol, incadrate astfel printr-o hotarare
a consiliului local, in mdsura in care nu at'ecteaze folosirea suprafelci solului;
j) terenurile degradate sau poluate, incluse in perimetrul de ameliorare, pentru perioada cat dureaza
ameliorarea acestora:
k) telenurilc care prin tlatura lor !i nu prin destinatia dati sunt improprii pentru agriculture sau silviculturA;
l) terenurile ocupate de autostrezi, drumuri europene, drumuri nalionale, drumuri principale administrate de
Compania NalionalA de Autosffazi Si Drumuri Nalionalc din Romania - S.A., zonele de siguranid a acestora,
precurn si terenurilc ocupate de piste qi terenurile din jurul pistclor reprezentand zone de siguranfd;
m) tercnurilc pe carc sunt amplasate elementelc infrastructurii feroviare publice, prccum $i cele ale
metroului;
n) terenurile din parculile industriale, parcurile qtiinfifice Si tehnologice, precum fi cele utilizare de
incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislafiei in materia ajutorului dc stat;
o) terenurilc aferente capacitelilor de productic carc sunt in sectorul pentru apdrarc cu respectarea legislaliei
in materia aiutorului de stat;
p) tercnurile Academiei Romdne Si ale fundaliilor proprii infiintate dc Academia RomAnd, in calitate de
tbndator unic, cu exceptia tercnurilor care sunt lolosite pentru activitdti economice;
q) terenurile instituliilor sau urlitdlilor care Iunctioneaza sub coordonarea Minisaerului Educa(ici $i Cercetdrii
$tiinfifice sau a Ministerului Tinerctului $i Spodului, cu excep(ia tercnurilor care sunt folosite pentru
activititi economice;
r) terenurilc aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de razboi, a vdduvelor de rizboi qi a
vdduvelor nerecdsitorite ale veteranilor de rezboi;
s) terenul aferent clddirii de domiciliu aflat in proprietatea sau coproprietatea persoanelor previzute la art.l $i
art.5 alin.(l)-(8) din Decretul-lege nr.l18/1990, republicat, $i a persoanelor fizice prevtrzute la art.l din
Ordonanfa Guvemului nr.105/1999, republicata, cu modificlrile ti completdrile ulterioare; scutirea rAmane
valabil5 $i in cazul transferului proprietelii prin moltenire cetre copii acestora, indiferent unde ace$tia
domiciliaz6;
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t) terenul aferent clidirii de domiciliu, aflat in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav
sau accentuat $i a persoanelor incadrate in cadrul I de invaliditate, respectov a reprezentrnlilor legali, pe
perioada in care au in ingrijire, supraveghere Si intrefinerc persoane cu handicap grav sau accentuat !i
persoane incadrate in cadrul I de invaliditate;
Prin exceplie, scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, in cazul persoanelor cu handicap temporar, care
defin un certificate de handicap revizuibil, se acorde incepend cu data noului certificat de handicap, cu
condilia ca acesta sd aibe continuitate $i sA fie depus la organul fiscal local in termen de 45 de zile.
u) terenul aferent clIdirii de domiciliu aflat in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevdzute la art.2
lit.c)-f) qij) din Legea nr.168/2020:
v) terenurile destinate serviciului de apostild gi supralegalizare. cele destinate depozitirii li administrarii
arhivei, ptecum gi terenurile afectate funcfio,lilii Centlului Nalional dc Administrare a Registrelor Nalionale
Notariale:
w) supmfe(ele de fond forestier, altele decat cele proprietate publice, pentru care nu se reglementeaza
proceslll dc productie lemnoasS, cele certificate, precum ii cele cu arborete cu varsta de pand la 20 de ani;
r) terenurile delinutc sau utilizate de catre intreprinderile sociale de inse(ie;
y) terenlrrile aflate in proprictatea organizaliilor cetAlenilor apa{inand minoritdlilor nalionale din Romenia.
cu statut de utilitate publicS, precum qi cele inchiriate, concesionate sau primite in administrare ori in
folosinfi de acestea de la o institu(ie sau o autoritate public5, cu exceptia terenurilor care sunt fblosite pentru
activititieconomice;
z) suprafelele construite ale terenurilor aferente clidirilor clasate ca monumente istorice, de arhitecturA sau
arheologic(-, indif'erent de titularul dreptului de proprictate sau de adrninistrare.care au falada stradald !i s-au
principal renovate sau reabilitad confbrrn prevederilor l.egii 42212001 privind protejarea monumentelor
istoicc, republicatd, cu modificerile ii completirile ulterioare, cu exceptia tcrenurilor care sunt tblosite
pentru activitAti economice.

15.2 in cazul scutirilor previzute la lit.r), s) li t)l
a) scutirea se acord5 integral penhu terenurile aflate in proprietatea persoanelor prevdzute la lit. r), detinute
in comun cu sotul sau solia. in situalia in care o cotd-parte din teren iparline unoi te4i, scutirca nu se acorde
pentru cota-parte detinute de ace$ti terri;
b) scutirea se acordl pentru terenul aferent cledirii de domiciliu aflate in proprietatea persoanelor prevtrzute
la lit.s) $i t), delinute in comun cu solul sau so1ia. [n situafia in care o cou-parte din terenul respectiv aparline
unor terfi, scutirca nu se acorda pentru cota-parte delinuti de te(i;
c) scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, stabiliti conform lit.t), se aplici incepand cu data de I a
lunii urmdtoare celeiin care persoana depune documehtele justificative.

15.3 lmpozitul pe terenurile aflate in proprietatea persoanelor fizice qi juridice care sunt utilizate pentru
prestarea de servicii turistice, pe o durata de cel mult 180 zile consecutive sau cumulate, in cursul unui an
calendaristic, se reduce cu 5070, Reducerea se aplicd in anul fiscal urmAtor celui in care este indeplinite
aceaste condifie.
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CAPITOLUL IV

iMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
(PERSOANE FtZlcE gl JUR|D!CE)

Valoarea impozitului pe mijloacele de transport

1. Impozitulpe mijlocul de transport se calculeaz[ in funclie de tipul mijloculuide rransport.

2. in cazul oriciruia dintre urmitoarele autovehicule, impozitulpe mijlocul de tansport se calculeazd
in funclie de capacitatea cilindrici a acestuia, prin inmullirea fiecirei grupe de 200 de cml sau fracliune din
aceasta cu suma corespunz5toare din tabelul urmdtor:

Mijloace de transport cu tracfiune mecanicl Suma, in lei, pentru fiecare grupi
de 200 cm3 sau fracliune din

aceast5.
I.Vehicule inmatriculate

L Motorete, scutere, motociclete $i autoturisme cu
capacitatea cilindrica de pand la 1600 cm3 inclusiv.

8

2.Motociclete, tricicluri si cvadricicluri cu capacitatea
cilindricA de peste 1.600 cm

9

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrictr intre 1601 cmr 9i
2000 cml inclusiv.

l8

3. Autotudsme cu capacitatea cilindricd intre 2001 cm3 li
2600 cml inclusiv.

72

4. Autoturisme cu capacitatea cilindricd intre 2601 cm3 9i
3000 cml inclusiv.

t44

5. Autoturisme cu capacitatea cilindricd de de cel pulin
3001 cm3

290

6. Autobuzc. auhcare. microbuzc- 21
7. Alte vehicule cu trac{iune mecanice cu masa totald
maximd autorizati de pand la l2 tone inclusiv.

30

8. Tractoarc l^nmatriculate. t8
II.Vehicule inregistrate

l.Vehiculc cu capacilale cilindricd Lei/200 cmr idem
I.l .Vehicule inregistratc cu capacilale<4800 cmc 1
l.2.Vehicule inregistr'alc cu capacitate>4800 cmo 6
2. Vchicule fara capacitate cil;ndricd evidcnliari 150 lei/an

3. in cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se rcduce cu 957o.

4. in cazul unui ata$, taxa pe mijlocul de transport este de 509/0 din ta-\a pentru motocicletele, motoretele
$i scuterele respective.
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5. in cazul unui autovehicul de transport marfd cu m{sa totali nutorizati egali sau mai mare de l2
tone, impozitul pe miiloacele de transport esto cgal cu suma corespunzAtoare din tabelul urmatorl

Numerul de axe ii greutatea bruti incerca6 maximd admise

Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie

pneumatice sau

echivalentele
recunoscute

Alte sisteme de
suspensig pentru

axele motoare

Impozitul (in lei/an)

de oel pulirl I3 tone, da nai mica de l,l tone

de cel pulin I4 tone, dar mai mica de 15 tone

de cel pulin 15 tone, dar mai mice de 18 tone

555 1.257

de cel pulin l5 tone, dar mai mici de 17 tone 112

de cel pulin I7 tone, dar mai mice de l9 tone 218
de cel putin I9 tone, dar mai micl de 2l tone

de cel pulin 2l tone. dar nlai micl de 23 tone

de cel pulin 23 tonc, dar mai mic5 de 25 tone

de cel pu{in 25 tone, dar mai mice de 26 tone

? ]]v!sa {1e] nulin 26 tone

axe

1.019 r.583

1.019 1.583

de cel pulin 23 tonc, dar mai micd de 25 tone

a de cel pulin 25 tone, dar mai mice de 27 tone

a de cel pulin 27 tone, dar mai micd de 29 tone j 1.046 1.661

a de cel pulin 29 tone, dar mai micl de 3 | tone 1.661

a de cel pulin 31 tone, dar mai mice dc 32 tone

dc cel put;n 32 tone

I Masa de cel pulin I2 tone, dar mai micd de l3 tone

de cel pulin l8 tone

142

142

18

1.046

r.661



6. in cazul unei combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfE cu
masa totala maximA autorizati egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal
cu suma corespunzatoare previzuti in tabelul urmltor:

Impozitul
(h lei/an)

Ax(e)

T
T

Numirul de axe $i greutatea bruta incircali maxiDrA admisA

+laxe

de cel pulin 16 tone, dar mai micA de l8 tone

de cel pulin l8 tone, dal mai lnicA de 20 tone

Masa de cel pulin 20 tone, dar mai mica de 22 tone

de cel pulin 22 tone, dar mai micA de 23 tone

de cel pulin 23 tone, dar mai micd de 25 tone

moto(oare) cu
sistem de
suspensie

pneumaticA sau

echivalentele
recunoscute

Ite sisteme
de

suspensie

I

64

141

445

64

147 344

de cel pulin 12 tone, dar mai micA de 14 tone

de cel pulin 14 tone, dar mai micA de 16 tone

8 Masa de cel pulin 25 tone, dar mai micd de 28 tone 803 1.408

9 Masa de cel pulin 28 tone 803 1.408

II 2+2 axc
I \ilasa de ccl pulin 23 tone, dar mai m cd de 25 lone 138 32t
2 Masa de cel pulin 25 tone, dar rnai rn cA de 26 tonc 321 s28
3 Masa de cel pulin 26lor1e, dar mai m cd de 28 tone 528

4 Masa de cel pulin 28 torre, dar mai m cd de 29 tonc 775 936
5 Masa de cel pulin 29 tone, dar niai m cd de 3l tone 936 t.537
6 Masa de cel pulin 3l tone, dar mai nlici de 33 tone 1.537 2,133

1 Masa de cel putin 33 ton€r qr Iryi mlgi q9 1q t9q 2.t33
8 Masa de cel pulin 36 tone, dar mai mici de 38 tone 2.133 3.239

de cel pulin 38 tone 2.133 3.239

III 3 axe

I Masa de cel pulin 36 tone, dar mai mice di38 tone I f.Aef 2.363
2 Masa de cel put:n 38 tone, dar mai micd de 40 tone 2.363 3.211

l Masa de cel pulin 40 tone 2363 3.211

IV 2 axe

I Masa de cel putin 36 tone, dar mai micA de 38 tone 1.500 2.083
2 de cel pulin 38 tone, dar mai micd de 40 tone 2.083 2.881
3 Masa de cel pulin 401or1e, dar mai micd de 44 tone 2.881 4.262
4 Masa de cel pulin 44 tone 2.881 : 4.262

3+3 axc

1 Masa de cel pulin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 8s3 t.032
2 Masa de cel pulin 38 tone, dar mai mici de 40 tone 1.032 1.542
3 Masa de cel pulin 40 tone, dar mai micd de 44 ione 1.542 2.151

Masa de cel pulin 44 tone t-542 2.,154

l9
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7, in cazttl unei remorci, al

autovehicule prevdzuti la alin.
din tabelul urmdtor:

unci semiremorsi sau rulote care nu face pade
(6), taxa asupra mijlocului de transport este egald cu

dintr-o combinalie de

suma corespunzatoare

Masa total5 maximl autorizati Impozit
-lei-

r. Pand la I tond, inclusiv 9

. Peste I tonA. dar nu rnai mult de 3 tone 34

. Peste 3 tone, dar nu rnai mult de 5 tone 52

. Peste 5 lone 64

8, in cazul mijloacelor de transport pe apd, impozitul pe mijlocul de transpoft este egal cu suma
corespunzitoare din tabelul urmetor:

Mijlocul de transport pe api Impozit
- lei/an -

l. Luntre, birci lard motor, folosite pentru pescuit gi uz personal

2. Barci liri motor, folosite in altc scopuri

3. Bdrcicu motor

4. Navc dc spo( $i agremenl 1.119

.5. !9yEI9 d! upu

6. Remorchere li impingitoare:

a) pin6 la 500 CP, inclusiv

b) peste 500 CP qi pane la 2000 CP

1398

peste 4000 CP

Vapoare - pcntru fiecare 1000 tdw sau fracliune din acesta

. Ceamuri, qlepuri gi barje fluviale:

) cu capacitatea de incdrcare pani la 1500 de tone, inclusiv
b) cu oapacitatea de inc5rcare de peste 1500 de tone 9i p6nd la 3000 de tone,
inclusiv

) cu capacitatea de incarcare de peste 3000 de tone

9. Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care deline dreptul de
proprietate asupra unui mtloc de transport inmatriculat sau inregistrat in Romania la data de 3l decembrie a
anului fiscal anterior.

10. in cazul inmatriculdrii sau inregistririi unui mijloc de transport in cursul anului, proprietarul acestuia are
obligafia se depuni o declaratie la organul fiscal local in a cdrui raze teritoriale de competenid are domiciliul,
sediul sau punctul de lucru, dupd caz, in termen de 30 de zile de la data inmatriculArii/inregistrerii, $i
datoreaze impozit pe mtloacele de transport incepand cu data de I ianuarie a anului urmitor.

11. in cazul in care mijlocul de transport este dobandit in alt stat decat Romania, proprietarul datoreaze
impozit incepand cu data de I ianuarie a anului urmebr inmatriculSrii sau inregistrerii acestuia in Romania.

559

909rnc lusiv

c) peste 2000 CP tipani 1a.1000 CP, inclusiv
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12. in cazul in care mijlocul de transport este dobandit in alt stat decat Romania, proprietarul acestuia are
obligalia sA depune o declaralie la organul fiscal local in a cdrui raza teritoriali de competenld are domiciliul,
sediul sau punctul de lucru, dupi caz, in termen de 30 de zile de la data eliberirii ci4ii de identitate a
vehicului (CIV) de cAtre Regishul Auto Roman $i datoreaze impozit pe mijloacele de transpod incepand cu
data de I ianuarie a anului um5tor inmatricul6rii au inregistrerii acestuia in Romania.

13. Operatorii economici, comercianfi auto sau societiii de leasing, care inregistreaze ca stoc de marfi
mijloace de transport, cumpArate de la persoane fizice din Romania ii inmatric-ulate pe numele acestoa, au
obligalia si radieze din evidenla Direcliei Regim Permise de Conducere Si Inmatriculare a Vehiculelor
(DRPCIV) mijloacele de transport de pe numele foltilor proprietari.

14. in cazul radierii din circulalie a unui mijloc de transpod, proprietarul are obligaiia sA depuni o declaratie
la organul fiscal in a carui raze teritorialtr de competenF i$i are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupi
caz, in termen de 30 de zile de la data radierii, qiinceteaze sA datoreze impozitul incepand cu data de
I ianuarie a anului urmitor.

15.in cazul oricerei situalii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv
schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligatia depunerii declaraliei
fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a clrei razd teritoriala iqi are
domiciliul/sediul/punctul de lucru, in termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenitd, $i datoreaze
impozitul pe mijloacele de transport stabilit in noile condilii incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmetor.

16. in cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durati
a acestuia se aplicd urmetoarele reguli:

a) impozitul pe mijloacele de transport se datoreaze de locatar incepend cu data de I ianuarie a anului
urmdtor incheierii contractului de leasing financiar, pand la sfar$itul anului in cursul ceruia
inceleaza conlraclul de leasing financiar:

b) locatarul are obliga[ia depunerii declaraliei fiscale la organul fiscal local in a c6rui razA de
competentd se inregistreazd mijlocul de transport, in termen de 30 de zile de Ia data procesului-
verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atest5 intrarea bunului in
posesia locatarului, insolitd de o copie a acestor documente;

c) la incetarea contractului de leasing, atat locatarul, cet $i locatorul au obligalia depunerii declara(iei
fiscale la consiliul local competent, in temen de 30 de zile de la data incheierii procesului-verbal de predare-
primire a bunului sau a altor documente similare care ateste intrarea bunuluiin posesia locatorului, inso(itd de
o copie a acestor documente ;

17. Depunerea declaraliilor fiscale reprezinta o obligalie $i in cazul persoanelor care beneficiazd de scutiri
sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de ftansport.
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18. SCUTIRI

Nu se datoreazi impozitul pe mijloacele de transport pentru:

a) mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de rezboi, veduvelor de rezboi
sau vaduvelor necAsdtorite ale veteranilor de rdzboi, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea
contribuabilului;
b) mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea percoanelor cu handicap grav sau
accentuat ti a persoanelor incadrate in cadrul I de invaliditate, respectiv a reprezentanlilor legali, pe perioada
in care au in ingrijire, supraveghere ti intrelinere persoane cu handicap grav sau accentuat qi persoane
incadrate in gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; prin
excepiie, scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport stabiliti, in cazul persoanelor cu handicap
temporar, care detin un certificat de handicap revizuibil, se acorda incepand cu data emiterii noului certificat
de handicap, cu condi(ia ca acesta sA aibe continuitate ii sA fie depus la depus la organul fiscal local in termen
de 45 de zile ;

c) mijloacele de transport aflate in proprietatea sau ooproprietatea persoanelor prevdzute la ad.l li art.5 alin.
(l)-(8) din Decretul-lege nr.l18/1990, republicat, $i a persoanelor fizice prevezute la art.l din Ordonanla
Guvernului nr.105/1999, republicatd, cu modificdrile $i complet5rile ulterioare, pentru un singur mijloc de
transport, la alegerea contribuabilului; scutirea rAmane valabild $i in cazul transferului mijlocului de transport
prin mo$tenirc citre copii acestora;
d) mijloacele de transpoft ale institufiilor publice;
e) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de
pasageri in regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri in afara localitdlii, dacd tariful de
transport este stabilit in condifii de transsport public;
f) vehicule istorice definite conform prevederilor legale in vigoare;
g) mijloacele de transport specializate pentru transportul stupilor in pastoral, astfel cum sunt omologate in
acest sens de Registrul Auto Roman, folosite exclusiv pentru transportul stupilor in pastoral ;
h) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenlii in situalii de urgenfd;
i) mijloacele de transpoft ale instituliilor sau unitdtilor care funcfioneazA sub coordonarea Ministerului
Educaliei $i Cercetdrii $tiinlifice sau Ministerului Tineretului Si Spoftului;
j) mijloacele de transport ale fundaliilor infiintate prin testament constituite conform legii, cu scopul de a
intreline, dezvolta Si ajuta institulii de culturtr nafionale, precum gi de a susline acliuni cu caracter umanitar,
social qicultural;
k) mijloacele de tmnsport ale organizafiilor care au ca unice activitate acordarea gmtuiti de servicii sociale in
uniteti specializate care asiguri gAzduire, ingrlire sociale gi medicalS, asistenli, ocrotire, activiteti de
recuperare, reabilitare $i reinserfie socialS pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice,
precum $i pentru alte persoane aflate in dificultate, in condiliile legii;
l) autovehiculele actionate electric;
m) autovehiculele second-hand inregistrate ca stoc de marli $i care nu sunt utilizate in folosul propriu al
operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing:
n) mijloacele de transport delinute de citre organizafiile cetefenilor apafinand minoritalilor nalionale;

19. Plata impozitului

19.1 Impozitul pe mijlocul de transport se pldte$te anual, in doue rate egale, pend la datele de 31 martie $i
30 septembrie inclusiv.

19.2 Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru intregul an de catre
contribuabili, pene la data de 3l martie a anului respectiv inclusiv, se acordd o bonilicaiie de 107" inclusiv.
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19.3 lmpozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiagi buget local de cAtre contribuabili, persoane

fizice gijuridice, de pantr la 50 lei inclusiv, se pllte$te integral pdnd la primul termen de platd. In cazul in
care contribuabilul deline in proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat
bugetului local al aceleia;i unitdli administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe mUlocul
de transport cumulat al acestora.

20. Nivelul majordrii de intarziere este de l7o din cuantumul obligafiilor fiscale principale neachitate in
ternen, calculatd pentru fiecare luni sau tiacliune de lund, incepand cu ziua imediat unnitoare termenului de

scadenF $i pani la data stingerii sumei datorate, inclusiv, conform art. 183, alin.(2) din Legea nr.207 /2015
privind Codul de procedurl fiscald, cu modificirile qi completirile ulterioare.

CAPITOLUL V

TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR $I A
auToRtzaTltLoR

SERVICIUL URBANISM $I CADASTRU

1, Taxa pentru eliberarea certificahlui de urbanism, in mcdiul urban, este egala cu suma stabilitd
conform tabelului urmetor:

Suprafata pentru care se obline certificatul de urbanism

a) pAni la I50 m2, inclusiv

b) intre I5l qi 250 m2, inclusiv

c) inre 251 qi 500 m2, inclusiv
d) intre 501 9i 750 m2, inclusiv

"l 
i,iiJTn ri t ooo m{ i"cGi"

t) peste 1 .000 m2 14 t 0,01 lei/m'?!
pentru fiecare m'care

depl$ette 1.000 m'?

Taxa pentru elibemrea unei autorizatii de construire pentru o cledire rezidenliale sau clidire-anexA este
egalA cu 0,59lo din valoarea autorizata a lucrArilor de construclii.

Taxa pentru eliberarea autorizaliei de foraje sau excavdri necesare lucrdrilor de cercetare gi prospectare a
terenurilor in etapa efectuirii studiilor geotehnice gi a studiilor privind ridiclrile topografice, sondele de
gaze, petrol ti alte excavari se datoreaze de cltre titularii drepturilor de prospectiune li explorare $i se
calculeaztr prin inmullirea numerului de metri pdtrali de teren ce vor fi efectiv afectali la suprafala solului
de foraje qi excavari cu o valoare de l5 lei.

Taxa pentru autorizarea amplasarii de chioqcuri, containere, tonete, cabine, spalii de expunere, coryuri ti
panouri de afi9aj, firme gi reclame situate pe cdile Si in spaliile publice este de 8lei, pentru fiecare metru
palrat de suprafala ocupala de construclie.

Taxa pentru eliberarea autorizaliei necesare pentru lucrarile de organizare de $antier in vederea realizerii
unei construclii, care nu sunt incluse in altd autorizalie de construire, este egala co 3V" din valoarea
autorizata a lucrerilor de organizare de iantier.

t2

4.
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6. Taxa pentru eliberarea autorizaliei de amenajare de tabere de corturi, cAsqe sau rulote ori campinguri
este egala cu 2 7o din valoarea autorizata a lucrdrilor de constructie.

7, Taxa pentru eliberarea autorizaliei de construire pentru alte construclii decat cele menlionate la alin. (2)
este egald cu 17o din valoarea autorizatA a lucririlor de constructie, inclusiv valoarea instala[iilor
aferente.

8. Ta,ya pentru eliberarea autorizaliei de desfiinlare, totald sau pa(iald, a unei construclii este egal6 cu
0,17o din valoarea impozabila stabiliti pentru determinarea impozitului pe clddiri, aferente p64ii
desfiintate.

9. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egald cu 30 7o din cuantumul taxei pentru
eliberarea certifi catului.

10. Taxa pentru eliberarea unei autorizalii privind lucrdrile de racorduri pi bransamente la relele publice de
apd, canalizare, gaze, termice, energie electrice, telefonie qi televiziune prin cablu se stabile$te de
consiliul local qi este de 13 lei , pentru fiecare racord.

11. Ta,\a pentru prelungirea unei autorizalii de construire este egale cu 309/0 din cuantumul ta,\ei pentru
eliberarea autorizaliei iniliale.

12. Ta,\a pentru avizarea certilicatului de urbanism de cetre comisia de urbanism gi amenajarea teritoriului,
de catre primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliuluijudetean se stabile$te de consiliul
local in sumd de 15 lei .

13. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclaturd stradala gi adresA 9 lei.

Pentru taxele prevlzute in prezentul articol, stabilite pe bMa valorii autorizate a lucrerilor de construcfie,
se aplicl urmitoarele reguli:

a) Taxa datoratd se stabileste pe baza valorii lucrdrilor de constructie declarate de persoana care
solicite avizul $i se pldteste 'inainte de emiterea avizului;

b) In termen de 15 zile de la data finalizdrii lucrarilor de constructie, dar nu mai tarziu de l5 zile de
la data la care expiri autorizafia respectivd, persoana carc a obtinut autorizalia trebuie se depunA o
declaratie privind valoarea lucrarilor de construclie Ia compartimentul de specialitate a autoritelii
administraliei publice locale;

c) PanA in cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situatia finald privind valoarea
lucrdrilor de construclii, compa(imentul de specialitate al autoritdtii administratiei publice locale,
are obligalia de a stabili taxa datorate pe baza valorii reale a lucrarilor de constructie:

d) PanA in cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate a autoritefii
administrafiei publice locale a emis valoarea stabilite pentru ta"xa, trebuie platita orice sumd
suplimentard datorat?l de catre persoana care a primit autorizalia sau orice sume care trebuie
rambursatd de autoritatea administratiei publice locale.
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ln cazul unei autorizalii de construire emise pentru o persoane fizicA, valoarea reali a lucrarilor
de construcfie nu poate fi mai mici decet valoarea impozabild a clddirii, stabilitd conform art. 457

din Codul Fiscal, cu modificirile gicompletirile ulterioare.
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DIRRCTIA POI,ITIA LOCAI,A

DENUMIRE TAXA NIVEL 2023

Taxa de eliberare a autorizaliei sanitard de
functionare

20 lei

Taxa pentru eliberarea/yizarea anuali a autorizaliei
privind deshqurarea de activitiii de alimentatie publici
cuprinse in clasificarea activitiililor din economia
nafionali - CAEN, rev.2
-clasa 561- restaurante ;
-clasa 563 - baruri qi alte activitali de servire a bduturilor
Clasa 932 - Alte activittrli recreative $i distractive
a) activita!i ale parcurilor )i /onelor recrealire. piscine.
patinoare, tiroliene, saltele elastice pentru copii, castele
gonflabile sau alte asemenea;
b) exploatarea facilitdtilor de transport recreativ: trenulete de
agrement, excursii cu microbuze, autocare ale agentului
economic, organizate;
c) inchirierea de echipament de agrement $i sportiv, ATV-
uri, motocvadricicluri, snowmobile $i alte mijloace de
deplasare in teren accidentat;
d) functionarea videotecilor, discotecilor (ringurilor de dans
in cluburi, discoteci). Aceasti prevedere abrogi impozitul pe
spectacole pentru videoteci, discoteci;
e) activititile producAtorilor sau organizatorilor de
evenimente recreative sau distractive in direct, altele decet
cele artistice sau sportive;
t) bdlciuri qi parcuri de distraclii ocazionale organizate pe

terenuri private

- cu suprafala mai micd de 500 mp

- cu suprafata mai mare de 500 mp

Pand la 50 mp 400 lei

intre 51-100 mp 800lei

intre 101-150 mp 1200lei

intre 151-200 mp 1850lei

intre 201-250 mp 2400 lei

intre 251-500 mp 3200 lei

Peste 500 mp 5600lei

Clasa 932 - Alte activitdti recreative $i
distractive, indiferent de suprafati

a) 800lei
b) 3200lei
c) 1600lei
d) 1600lei
e) 800lei

f)

3200 lei

6400 lei
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Taxa va fi calculafi pe ficcarc punct dc lucru.
Taxa de eliberare se achita anticipat de persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale,

intreprinderile farniliale qi persoanele.juridice solicitante. ln cazul infiinlirii unei societlti noi sau la
dcschidcrca unui nou punct de lucru, 1a depunerea dosarului de autorizare/avizare, persoanele fizice
autorizate, intreprinderile individuale, intreprinde|ile familiale qi persoanele juridice interesate vor
achita un cuantum al taxci dc clibcrarc a autorizatiei fraclionat, raportat la numirul dc lLrni rdrnasc
pane la sfarsitul anului, inclusiv luna r^n care s-a deschis puncrul de lucru (procedura aprobate prin
Regulamcntul privind comercializarca produselor $i serviciilor de piafi in oraqul Sinaia).
'faxa de vizare a autorizaliilor se achite pane la data de 3l ianuarie aanului pentru care sc datorcazd
taxa. dupa accasfi datA, aplicdndLr-sc majoririlc prevdzutc dc lcgc.

CAPITOLUL VI

TAXA PENTRU FOLOSTREA MIJLOACELOR DE RECLAMA 9I PUBLICITATE

Aprobe taxa de reclame $i publicitate, astfel:
1. Taxa pentru serviciile de reclami 9i publicitate datorati de contribuabilii care beneficiazi sub

diverse forme, de serviciul de reclami $i publicitate $i care incheie contracte in acest sens, in cota de 3 9/o

din valoarea contractului, exclusiv taxa pe valoarea adiugati,
1.1 Taxa pentru servicii de reclaml qi publicitate se plete$te lunar, panl la data de l0 a lunii urmetoare

celei in care a intrat in vigoare contractul de presteri de servicii de reclama 9i publicitate.
2.Valoarea taxei pentru afi$aj in scop de reclomi $i publicitate, se calculeaze anual prin inmullirea

numarului de metri petrali sau a fracliunii de metru petrat a suprafelei afiqajului pentru reclami sau
publicitate cu suma stabilitd de consiliul local, astfel:

a) in cazul unui afi9aj situat in locul in care persoana deruleazi o activitate economicd, suma este de
32 lei lei/m/an;

b) in cazul orictrrui altui panou, afiqaj sau oricdrei altei structuri de afi$aj pentru reclamd li publicitate,
suma este de 23 lei/m/an.

3, Taxa pentru afi$aj in scop de reclame gi publicitate se recalculeaze pentru a reflecta numdrul de luni sau
fracliunea din lun6 dintr-un an calendaristic in care se afi$eaz6 in scop de reclamd 9i publicitate.

4. Taxa pentru afiqajul in scop de reclame Si publicitate se pleteite anual, in doui rate egale, pand la
datele de 31 martie qi 30 septembrie, inclusiv.
Ta,\a pentru afiqajul in scop de reclamd pi publicitate, datorate aceluiagi buget local de citre contribuabili,
persoane fizice gijuridice, de pand la 50 lei inclusiv, se pldtegte integral pane la primul termen de plata.

5. Persoanele care datoreazA taxa pentru afiqaj in scop de reclama $i publicitate sunt obligate sd depund o
declara(ie la compartimentul de specialitate al autoritelii administraliei publice locale in temen de 30 de zile
de la data amplasdrii structurii de afi$aj.
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CAPITOLUL VII

IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Orice persoand care organizeazd o manifestare artisticd, o competilie spo(ivA sau alta
activitate distractivl in Romania are obligalia de a pliti impozitul previzut in prezentul capitol, denumit in
continuare impozitul pe spectacole.

Impozitul pe spectacole se plete$te la bugetul local al unitafii administrativ-teritoriale in rMa
cireia are loc manifestarea artisticd, competifia spoftive sau alttr activitate distractivd.

Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole stabilit in conformitate cu reglementlrile legale in
vigoare, au obligalia de:

a) a inregistra biletele de intrare $i/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autoritdlii
administraliei publice locale care i$i exercitA autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul;

b) a anunla tarifele pentru spectacol in locul unde este programat si aibd loc spectacolul, precum gi in
orice alt loc in care se vend bilete de intrare $i/sau abonamente;

c) a preciza tarifele pe biletele de intrare $i/sau abonamente gi de a nu incasa sume care depA$esc
tarifele precizate pe biletele de intrare gi/sau abonamente;

d) a emite un bilet de intrare $i/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori;
e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autoritilii administratiei publice locale,

documentelejustificative privind calculul $iplata impozituluipe spectacole;

0 a se confoma orictrror altor cerinle privind tipirirea, inregistrarea, avizarea, evidenla qi inventarul
biletelor de intrare $i a abonamentetor, care sunt precizate in normele elaborate in comun de Ministerul
Finanlelor Publice Si Ministerul Dezvolterii Regionale gi Administratiei Publice, contrasemnate de Ministerul
Culturii qi Ministerul Tineretului ti Sportului.

Calculul impozitului:

Impozitul pe spectacole se calculeazi prin aplicarea cotei de impozit la suma incasatd din vanzarea
biletelor de intrare fi a abonamentelor, dupa cum urmeazi :

a) Cota de impozit este de l9l" penru spectacolul de teatru, balet, operi, operetd, concert filarmonic
sau altd manifestare muzicale, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau
orice competifie sportiva internd sau internationald. Orice persoanl care datoreaze impozitul pe
spectacole are obligalia de a depune o declaralie la compartimentul de specialitate al autorit[iii
administraliei publice locale, pend la data stabilitd pentru fiecare plati a impozitului pe spectacole.

b) Cota de impozit este de 49lo pentru activitili distractiv-recreative: de inchirieri ATV-uri, transport
cu trenulef recreativ, inchirieri autovehicule pentru tmnsport montan, avend cod Caen 9329,
4939,'7711, Agenlii economici, care elibereMe bilete prin utilizarea caselor de marcat $i au
numere alocate prin acestea, au obliga{ia depunerii unei declaralii privind numdrul biletelor emise
in luna precedentl precum $i valoarea totala a acestora, pan5 la data de l0 a lunii in curs pentru
luna precedenti, la compartimentul de specialitate al autoritdlii administraliei publice locale.

Plata impozitului:
Impozitul pe spectacole se pldte$te lunar pana la data de l0 inclusiv, a lunii urmetoare celei in
care a avut loc spectacolul, activitatea distractiv recreative.

Scntiri
Spectacolele organizate in scopuri uman unt scutite de la pl
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ANEXA nr. 2 LA HCL. NR. 210/2022 - TAXE SPECIALE

CAPITOLUL VIII

TAXE SPECIALE
ADMINISTRATE DE SERVICIUL BUGET - BIROU TAXE SI TMPOZITE

1.TAXA SALVAMONT

Pltrtitori :Toate persoanele care se cazeaze intr-o unitate de cazare situatd in ora$ul Sinaia (inclusiv cabane

turistice), administrati de persoane fizice fi /sau juridice.
Unitatea de cazare are obligalia de a calcula $i incasa taxa salvamont o date cu luarea in evidenle a

persoanelor cazate,
Taxa : 6 lei/persoan5, pentru o singurd zi de cazare, indiferent de durata sejurului.

Modul de declarare ; Lunar, pe baze de decont, pand la data de 25, inclusiv, a lunii urm6toare celei in care

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

Termen de plati : Lunar, pane la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care s-a colectat taxa
salvamont de la persoanele care au achitat cazarea.

Taxa va Ii utilizate pentru suslinerea activitilii de salvamont.

2. TAXA ELIBERARE CERTIFICAT TISCAL iN REGIM DE URGENTi

(ziua depunerii cererii) - 50 lei
Taxa se achitl in conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificerile $i

completerile ulterioare, afi.484 si aLegii 27312006 privind Finanlele Publice Locale care stabilesc domeniile
in care Consiliile Locale pot adopta taxe speciale, li anume taxe de eliberare a unor acte intr-un termen mai
scud decat cel stabilit prin lege.

3. TAXA DE PROMOVARE TURISTICA E LOCIIITiTI I

3,1 2 9/o din valoarea tarifelor de cazare ex"tusi, tVn, p"nt* n"care noapte de cazare;

3,2 2"h din\aloarea tarifelor de acces- tur ghidat;i neghidat la muzee ticase memo ale;

Taxa se achita in confomitate cu prevederile legii 22712015 privind Codul Fiscal, cu modificerile $i
completdrile ulterioare, aft 484 $i ale Legii 27312006 privind finantele publice locale care stabilesc domeniile
in care Consiliile locale pot adopta taxe speciale, ,i anume laxe pentru promo|area turisticd a localitdlii.
REGULAMENT privind instituirea taxei speciale pentru promoyarea turistici a localititii
Obiect$l regulsmentului - Obiectul prezentului regulament il reprezinte shbilirea unui cadru reglementat
privind instituirea unei taxe speciale datoratd bugetului local pentru dezvoltarea turismului.
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Art.l. Obiectivele instituirii taxei speciale - Obiectivele urmirite prin instituirea taxei speciale pentru
promovarea turismului sunt:
. Promovarea obiectivelor turistice din orasul Sinaia $i a destinatiei turistice Sinaia, in

ansamblul ei, in vederea cre$terii numdrului de turi$ti;
. Suslinerea activitdlilor gi organizarea de evenimente care pot cre$te numerul de turilti din

orasul Sinaia;
. Cre$terea calitilii qi crearea de noi servicii publice destinate turittilor;
o Crearea $i consolidarea brandului turistic al orasului Sinaia;
. Dezvoltarea de proiecte finanlate din fonduri europene direct legate de activitatea turisticd;
. Participarea ti inscrierea oratului in relele/ organizatii/ struoturi europene sau globale care pot

cre$te valoarea turistici a oragului;
. imbunitAtirea ii gestionarea informaliilor de interes turistic de pe cele mai importante

platforme turistice online;
. Organizarea evenimentelor proprii ;
. Suslinerea activitdlii Centrului Nalional de Informare gi Promovare Turistici Sinaia.

Art.2.Cadrul legal al prezentului regulament este reprezentat de:
. a(. 30 din Legea nr,273/2006 privind finantele publice locale;
. arl.484 din Legea N. 22712015 privind Codul Fiscal, cu modificdrile $i completdrile

ulterioare;
Art.3.Definitria unor termenii utilizaliin cuprinsul prezentului regulament:

Promovare turistici - activitate realizate in plan intern sau internalional, in cadrul unor evenimente de prol'il
sau evenimente special create, deslE$urate de autoritatea locali, care se prezinte cele mai reprezentative
elemente ale destinafiei turistice Sinaia, in ansamblul ei.

Sustinerea activittr(ii turistice - aciiuni realizate de autoritatea localS, in vederea cre5rii, suslinerii $i/sau
dezvoltarii de evenimente $i activitali care pot conftibui pozitiv la atractivitatea turistic6 a oragului Sinaia.

Servicii de turism - servicii publice care ofere informalii li materiale turistice, special concepute, vizitatorilor
oralului Sinaia cAt qijuctrtorilor locali din domeniul turismului. Acestea pot fi sub forma unor investirii
sau servicii publice sau materiale/obiecte/spatii, care sA contribuie activ ti cuantificabil la cregerea
informdrii qi sprijinuluiin rdndul vizitatorilor/turiftilor ti actorilor turistici locali, deopotrivd.

Brand tudstic - concept/viziune de dezvoltare turistici a oragului Sinaia cu valori $i 1eluri clar exprimate Si un
set de acriuni/ misuri cuantificabile pentru atingerea obiectivelor/viziunii propuse. Acesta va fi insolit !i
de elemente vizuale, verbale, audio/video, etc. distinctive $i reprezentative pentru orat ti valorile ei.

Art,4. Pldtitorii taxei speciale - PlStitorii taxei speciale pentru promovarca turismului sunt :

4.1 - persoanele care beneficiaz5 de servicii de cazare, prin unitdfile de cazarc care desfasoari activititi pe
raza orasului Sinaia:

4.2 persoanele care beneficiazi de acces tur ghidat, neghidat la muzee Si case memoriale;

Art.s. Cuantumul fi termenele de platl o taxei speciale
Pentru platitorii menlionali la art. 4.1, taxa speciald pentru promovarea turismului este de 2" din yaloarea
tarifelor de cazare exclusiv TVA, pentru fiecarc zi de c zarc.
Taxa se datoreazi de catre unitatile hoteliere, pensiunile, vilele, etc., care incaseaze taxa de Ia turi$tii caza{i.

Pentru platitorii menfionati la art. 4.2, taxa specialA pentru promovarea turismului este de 27o din valoarea
tarifelor de acces - tur ghidat, neghidat, la muzee gi case memoriale, exclusiv TVA, pentru fiecare bilet emis.
Taxa se datoreazd de cdtre muzeele $i casele memoriale, care incaseazd taxa de la turigtii - yizitatoti ai
muzeelor qi caselor memoriale.
Men[iune

In cazul in care, o persoand achitd ambele taxe de promovare (conform art.4, alin,4.l si 4.2), aceasta va
depune o cerere de restituire pentru taxa de acces tur ghidat, neghidat la muzee $i case memoriale,

Cererea va fi depusi la Primaria Sinaia.
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Termenele de platA a taxei speciale sunt lunare, panA la data de 25, pentru luna anterioara. Pentru neplata in
termenul scadent, se datoreazA majorAri de intArziere in condiliile legii ( pentru neachitarea la termenul de

scadenfa de catre debitor a obligaliilor fiscale datorate bugetelor locale, se datoreaz5 dupe acest termen,
majorari de intarziere; nivelul majordrii de intarziere este de 17. din cuantumul obligatiilor fiscale neachitate
in termen, calculatd pentru fiecare lune sau fracliune de luna, incepdnd cu ziua imediat urmdtoare termenului
de scadenle li pane la data stingerii sumei datorate, inclusiv). Taxa va fi inclusd in costul noplii de cazare.

Art.6. Destinaliile taxei speciale - Taxa specialA se constituie intr-un fond cu urmitoarele destinatii:
. finantarea cheltuielilor de pafticipare la t6rguri, expozilii de turism la nivel nalional qi intemafional;
. finanlarea acliunilor ii evenimentelor care au un impact direct sau indirect la dezvoltarea turismului

ti atragerea unui numar mai mare de turigi;
. realizarea activitirilor de promovare marketing in scopul atragerii de turi$ti sau investilii in servicii

turistice:
. construclia sau finanlarea serviciilor $i produselor oferite contra cost sau gratuit turiftilor sau

agenfilor economici locali din domeniul turismului;
. suslinerea activitdtii Centrului Nalional de Informare qi Promovare Turisticd;
. Organizarea er,enimentelor proprii;

Art.7, Institulii implicate - Destinaliile taxei de promovare turistici a localit6tii, se vor derula prin
Serviciul Politici Publice $i CentrulNalional de Informare qi Promovare TuristicAdin cadrul Primiriei
Sinaia, pentru:

o promovarea destinaliei turistice Sinaia, in ansamblu;
o realizarea de materiale/servicii pentru turi$ti $i agenfi economici locali care activeazi in domeniul

turismului;
o pa(iciparea la evenimente de profil, targuri de turism, expozilii sau finantarea unor evenimente

organizate de Primtrria Sinaia, cu scopul dezvolterii turismului local;
o coordonarea $i realizarea tuturor activitefilor de promovare gi marketing pentru orasul Sinaia $i pentru

cele mai importante obiective turistice ale oraiului;
o acfiuni derulate prin Centrul National de Informare qi Promovare Turistica: promovarea destinaliei

turistice in ansamblu, participarea la evenimente de profil, terguri de turism,
expozilii;

o organizare evenimente proprii;
o activititile derulate prin Centrul Na{ional de Informare gi Promovare Turisticd Sinaia.

Prezentul regulament intri in vigoare de la data de 01 ianuarie 2023.

4. TAXA TAKE&GO

4.1 Valoare taxl : 40 LEIMPiLUNA, raportati la suprafala de preparare pi vanzare unde i$i
desfdsoarA acfivitatea agenfii economici care au obligatia achitirii taxei TAKE&GO.

Taxa se achite in conformitate cu prevederile Legii 22712015 privind codul fiscal, cu modificirile gi

completarile ulterioare, art 484.

REGULAMENT privind instituirea taxei speciale TAKE&GO
Obi€ctul regulamentului - Obiectul prezentului regulament il reprezintd stabilirea unui cadru reglementat
privind instituirea unei taxe speciale datorati bugetului local pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare cu
mentinerea curafeniei in zonele turistice unde se genereazd cantiteli mari de degeuri stradale, rezultate din
consumul in locurile publice a produselor (in ambalaje de unice folosinte) tip:

- Mancare getit[ ambalad (servit?i la pachet)
- Shaorma, burger, pizza
- Sandwch-uri
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- Cl6tite, gaufre de liege
- Kurtos kalacs, langosi
- Produse de patiserie
- Covrigi, cornuri, pateuri diverse
- Gogoli
- Alte produse similare

ZONA : Bdul Carol I (zona de la Primirie peni h intrarea in Parcul Dimitrie Ghica) li
str. Octavian Goga

Art.l Obiectivele instituirii taxei speciale - Obiectivele urmdrite prin instituirea taxei speciale sunt:
. Menlinerea unui aspect ingrijit, curat al zonelor publice;
. Acoperirea costurilor ridicate generate de asigurarea serviciilor de salubrizare:
. Creiterea calitilii vielii gi crearea unui climat placut locuitorilor $i turittilorj
o Crearea ti consolidarea branduluituristic al orasului Sinaia;
. Proteclia mediului, limitarea polu5rii;

Art.2 Cadrul legal al prezentului regulament este reprezentat de:
. Afi.30 din Legea nr,273D006 privind finanlele publice locale;
. Art.484 din Legea nr.227 privind Codul fiscal, cu modificdrile qi completirile ulterioare;

Art,3. PlStitorii taxei speciale - Pldtitoriitaxei speciale Take&GO sunt agenti economici care produc,
comercializeaza (in ambalaje de unice folosin!e) ti distribuie produse tip :

- Mancare getite ambalate (servit[ la pachet);
- Shaorma, burger, pizza;
- Sandwch-uri;
- Cletite, gaufre de liege;
- Kurtos kalacs, langosi;
- Produse de patiserie;
- Covrigi, comuri, pateuri diverse;
- Gogo$i;
- Alte produse similare;

Art,4, Cuantumul ti termenele de plati a taxei speciale
Pentru plititorii menfionati la punctul 4, taxa speciald Take&Go este de 40 LEIMP/LUNA, , raportati la
suprafa{a de preparare fi vanzare unde l$i desf{soar5 activit.te. agentii economici care au obligatia
achitirii taxei TAKE&GO.
Termenul de platd a taxei speciale este lunar, pentr b data de 25, pentru luna anterioard. Pentru neplata in
termenul scadent, se datoreazd majordri de interziere in condifiile legii ( pentru neachitarea la termenul de
scadenta de citre debitor a obligaliilor fiscale datorate bugetelor locale, se datoreaza dupa acest termen,
majordri de intarziere; nivelul majordrii de intarziere este de 17o din cuantumul obligaliilor fiscale neachitate
in termen, calculatd pentru fiecare luna sau fracliune de lune, incepand cu ziua imediat urmdtoare termenului
de scadenF $i pane la data stingerii sumei datorate, inclusiv).

Art.s. Destinaliile taxei speciale - Taxa speciali se constituie intr-un fond cu urm6toarele destinalii:
. finanfarea cheltuielilor de colectare a de$eurilor rezultate din consumul in spatiul public a

produselor respective;
. finanlarea acliunilor $i evenimentelor de promovare a mediului, a oraqului Sinaia ca smart city in

colectarea de$euri lor;

Art,6, Mod de declarare $i incasare
Taxa se va incasa dup{ declaratia agentului economic cu priyire la suprafa{a destinattr activit{(ii
respective ii verilicarea in teren a suprafe{ei declarate. Verificarea se va face de citre inspectori din
cadrul Primiriei Sinaia.
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Se

Justificarca instituirii accstci taxc cstc bazatd pc crcltcrca cantitdlii dc gunoi din co$urile stradale sau

aruncate necontr0lat in zonele unde se produc $i comercializeazi astfel de produse, manciruri gitite
ambalate, produse de patiserie, covrigi, shaorma, etc., care se consumi in spa{iul public.

Consumul acestora pe domeniul public duce la ridicarea unor cantita!i foarte mari de gunoi din cogurile
stradale, patarea pavajului pietonal cu grisimi. uleiuri, precum gi necesitatea spilarii mobilierului urban
pcntru a sc pistra aspcctul pldcut fi curat al zonelor turistice.

CAPITOLUL IX
TAXE SPEGIALE ADMINISTRATE DE SERVICIUL URBANISM 9I CADASTRU

aprobd instituirea si cuan tumul urmitoarelor taxe s lci
1. taxa de dezvoltare gi

infrumuselare a ora$ului
Sinaia

0,57o din valoarea lucrarilor autorizate

Taxa dc dczvoltare 1i infi unruselare a Orasului Sinaia se achite in conformitatc cu prcvcdcrile Legii
22712015 privind Codul Fiscal, cu modiflcirile ti complelirile ulterioare, al1. 48,1 Ei ale Legii27312006
privind F'inanlele Publicc Locale. care stabilesc donreniile in care Consiliile Locale pot adopta taxe
sDeciale. si anume : Administralca domcniului oublic si olivat al orasului Sinaia. Urbanism - Cadastru

2. taxa de reabilitare a

drumurilor
0,5 7o din valoarca lucrarilor autorizate

Ta"ra de reabilitare a drumurilor din Orasului Sinaia se achitA in conformitate cu prevederile Legii
22712015 privind Codul Fiscal, cu completarile $i modificdrile ulterioare, art. 484 $i ale Legii273/2006
privind Finanlele Publice Locale, care stabilesc domeniile in care Consiliile Locale pot adopta taxe
sDeciale. si anume : Utilizare infrastructurd.

Taxele 1 $i 2 se vor incasa astfel:
- odate cu depunerea cercrii pentru obfinerga autoriza{iei de construire pentru construcliile noi

(indiferent de destinatia acestora), precum ti pentru extinderi ale construcfiilor (inclusiv lucriri de
fi nisaje exterioare, reparalii curente, imprejmuiri, bran$amente);

- odate cu depunerea cererii pentru oblinerea autorizatiei de terminare lucrdri;
- odate cu depunerea cercrii pentru obtinerea autorizatiei de desfiin{are totale sau pa4iali a unei

construclii;
- odate cu depunerea cererii de prelungire a autorizaliei de construire (caz in carc taxele vor fi in

cuantum de 50oZ din valoarea iniliale);
Taxcle I $i 2 nu se daloreazi penlru cazurile prevezute la Art. 476, alin. I din Codul Fiscal din 8 septembric
2015 (Lcgca 227l2015, cu modillcdrile etf,rile ulterioare

3, taxe eliberare extras informativ din
C,I,S.:

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

II. persoane iuridice 20 lei / extras
b. format A3 I. persoanc fizice 30 lei / extras

Il. persoane iuridice 30 lei / extras
4. taxa eliberarc cxtras infbrmativ din
Dlanurile cadastrale vechi (TheotoD)

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

II. Dersoane iuridice 15 lei / extrss
b. format A3 l. persoane fizice 15 lei / extras

II. peNoane iuridice 30 lci / extras
5. taxa aprobare documenta{ii de urbanism
Plan Urbanistic de Detaliu 1.000 lei /documentatie
6. taxa aprobare documentalii de urbanism
Plrn Urbrnistic Zonal 1.500 lei /documentatie
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7. Taxa elibemre extras din documentalii de urbanism aprobate
PUG, PUZ, PUD si DTAC, DTAD, DTOE pe suport de
hertie sau suport digital (raster la 200 dpi)

Niveluriintre 0-32 lei confbnn
Legii 22712015, cu modificdrile

si completirile ultedoare
A4 l0lei
A3 15lei
A2 20 lei
A1 25 lei
AO 30 lei

mai mare de A0 SuDrafata mD x 30 lei/mD
8. Taxa de urgenti pentru eliberarea certificatului de
urbanism - pentru eliberarea in regim de urgenld de 3 zile
lucrdtoare de la data inregistrlrii/depunerii documentaliei
complete conform Ordinului 839/2009 pentru aprobarea
nomelor metodologice de aplicate a Legii 50/1991,
republicate, cu completerile li modificarile ulterioare.

500 lei

La taxa 8 sunt exceptate de la eliberarea in regim de urgenld certificatele de urbanism pentru imobilele
avizului Arhitcctului Scfal iudetului Prahova. confbnn aft.4. 1it. e). oct.2 din Lesea 50/

9. Taxa inregistrare certificat de performanfa energetica 50 lei

10. laxa pentru eliberarea adcvcrinlci dc intravilan
25 lei/adev€rintI

11. Taxa pentru elibercrea adeverinlelor de notare/radiere a

construcliilor 100 lei/adcverinti

12. Taxa pentru emiterea certificatului de atestare a edificirii
construcliilor in baza art. 37, alin. I din Legea 7 /1996. 100 lei

13.Taxa pentru emitere aviz favorabil/nefavorabil
apartamentare sau subapaftamentare 100 lei

99t.

Taxele l-12 se vor incasa odate cu depunerea cererilor gi documentariilor, Si nu se datoreaze pentru lucririle
executate de c5tre U.A.T. Orag Sinaia.
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CAPITOLUL X

TAXE SPECIALE ADMINISTRATE DE DIRECTIA POLITIA LOCALi

I)enumire Taxa NIVELUIIILE STABILITE DE
CONSILIUL LOCAL
PBNTRU ANUL 2023

Taxa aviz pentru organizarea jocurilor de artificii
Art . 484 din legea 22712015, cu rnodificirile li completirile

ulterioare si leqea 2'7312006

500 lei

Taxa se achiti in conlormitate cu prevederile legii227l20l5 privind codul fiscal, cu modificirile
fi completlrile ulterioare, art 484 fi ale legii 27312006 privind Iinantele publice locale care stabilesc
domcniile in care Consiliile Locale pot adopta taxe speciale, li anume taxe eliberare autorizalii
pentru desleturarea unei activitiii economice fi a altor autoriza(ii similare.

Organizarea $i desfigurarea jocurilor de artificii cu obiecte pirotehnice din clssa II;III li IV,
precum qi T I , T 2 este permisi numai cu acordul Primarului, in conditiile oblinerii avizelor.

Se vor stabili in mod obligatoriu: locul, ora !i perioada de desl:igurare, precum ti misurile de
ordine publicS,

Se pot utiliza in condifiile legii, materialele mentionate, in noaptea de revelion, Iiri acordul
Primarului.

Solicitlrile pentru organizarea jocurilor de artificii se adreseazi Primarului, prin Registratura
generalS, cu cel putin l0 zile calendaristice inainte de data evenimentului, inaintea obtinerii aprobirii,
in bazn urmdtoarelor documente:

act identitate beneficiar pentru PF/ certilicat de inregistrare pentru PJ;
certilicat de inregistrare (executant);
autoriza{ie valabili eliberatd de ITM Qi Inspectoratul de Politie a executantului;
tabel nominal cu materialele pirotehnice folosite (denumire produs, denumire comerciali,
caracteristici, clasa, cantitatea folositi, furnizor). Se semneazi $i se $tampileazii
contract incheiat intre beneficiar ti executant;
schila locului de tragere;
declara{ie pe propria raspundere (se completeazi pe verso cererii). Se semneazl li se

$tampileazi. Nerespectarea prezentei constituie contraventie ti se sanctioneazl cu amendtr
de 2500 lei.

Taxa eliberare aviz de tiiere arbori
Ad 484 din legea 22712015, cu mod,ficarile !i conpletirile

ulterioare qi legea 273/2006

a) 60 lei/arbore
pentru <= 5 arbori

b) 40 lei/arbore
pentru>deSarbori

Taxa se achitd in conformitate cu prevederile legii 22712015 privind codul fiscal, cu modificdrile Si
completarile ulterioare, art 484 li ale legii 27312006 privind finanqele publice locale care stabilesc domeniile
in care Consiliile Locale pot adopta taxe speciale, $i anume ta,\e eliberare autorizalii pentru desfr$urarea
unei activitdli economice li a altor autorizalii similare.

Se achitd inainte de eliberarea avizului de tdiere arbori de cetre proprietarul terenului care solicittr teierea.
Avizul se elibereazi in conditiile procedurii privind Regulamentul de taiere arbori pe raza oragului Sinaia.
Dupa eliberare, avizul de tiiere este inaintat Ocolului Silvic, in vederea marcarii arborilor ce urmeazd a fi
tAiati,

Taxa spargere domeniul public
Aft 484 din lege 221/2015, cu modificirile qi complet5rile

ulterioare si leEea273/2006

40 leil rnpl zi,
Pentru suprafere mai mari de 50 de

metri taxa este de 20 lei/ mD/zi.
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Taxa se achitd in conformitate cu prevederile legii 22'712015 ptivind codul fiscal, cu modificdrile li
completarile ulterioare, art 484 qi ale legii 27312006 privind finanlele publice locale, care stabilesc domeniile
in care Consiliile locale pot adopta taxe speciale, $i anume, tare administare domeniu public sau privat al
oraqului.
Taxa se datoreaz5 de citre executan(ii lucrdrilor pe domeniul public pentru intreaga durate in care acesta este

afectat de lucrare (de la inceperea sapeturii pantr la refacerea $i aducerea la stadiul inilial al terenului), cu

respectarea prevederilor Hotdrarii nr I 96 / 2008 a Con s i I iu lu i Local S inaia cu privire la aprobarea
Regulamentului de spargere a domeniului public sau privat (carosabil, trotuare, platforme, alei ti zone

verzi).

Taxelc pentru eliberarea permisului de liberi trecere pentru
autovehicule cu greutate mnximl autorizati mai mare de 5 t

Art 484 dinlegea227l20l5, cu modific6rile;i completdrile
ulterioare si lesea 27312006

2023

-pentru autovehicule cu G.M.A. > 5t gi <= 20 t
100 lei/zi

1000 lei/lund
3000 lei/an

-pentru autovehicule cu G.M.A.> 20 t !i <:35 t
200leilzi

2000 lei/luni
8000 lei/an

-pcntru autovchiculc cu G.M.A.>15 t l500lei/zi
Taxa se achitA in conformitate cu prevederile legii 227 /2015 privind codul fiscal, cu modificdrile qi

complet5rile ulterioare, art 484 qi ale legii 27312006 privind finanfele publice locale care stabilesc domeniile
in care Consiliile locale pot adopta taxe speciale, $i anume : ,axe ,ltilizare infraslruclurd. Taxa se achitd
pentru autovehicule care vor circula pe strazile oraqului Sinaia, in baza acordului Primdriei, prin
Regulamentul de organizare $i funclionare a traficului greu, aprobat prin HCL 173125.11.2013.

Taxa aviz trecere pc drum restrictionat
Art 484 din legea 227/2015 $i legea273/2006 2.500 lei /autovehicul/ lrrni

Taxa se achite in conformitate cu prevederile le,ii227l20l5 priyind codul fiscal, cu modificirile gi

completerile ulterioare, aft 484 ti ale legii 27312006 privind finantele publice locale care stabilesc domeniile
in care Consiliile locale pot adopta taxe specia,le, ii annme taxe ulilizarc infiastructutd. Intrarea pe drum
restriclionat IEre aviz eliberat de Primeria ora$ului Sinaia sau nerespectarea prevederilor avizului, se
sanctioneazi cu amendi de 2500|ei.

Taxa pentru eliberarea autorizslie de circulalie $i plicutelor cu
numere de inmatriculare pentru : moped, ciruli, utilaje, etc.,
care nu pot Ii inmatriculate conform codului rutier, la
eliberarer autorizatiei
Att 484 din legea 227 /2015 privind Codul fiscal, cu modificerile li
completArile u lterioare t Legea 2'13/2006t OU G 195/2002 privind
circulafia pe drumurile publice, OUG 6312006 pentru modificarea fi
completarea OUG nr.l95/2002 privind circulatia pe drumurile
publice

l50lei

l'axa sc achiti irr confornitate cu prevederile legii 22712015 privind codul fiscal, cu moditlcdlile !i
compledrile ulterioare, art,184 Qi alc legii 27312006 privind finanlele publice locale care stabilesc dorneniile
in carc Consiliile locale pot adopta taxe speciale, $i anumc: 1d.ru 4tilizorc infiosbucturd.
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Taxe autorizatii taximetrie
Art484 din legea22712015, cu modificdrile qi completdrile

ulterioare gi legea 2'13D006

Tarifacordare autorizalie de transpoft $i viza acesteia la 5 ani 500 lci

Tarifeliberare autorizatie taxi sau copie conforme - pentru fiecare
autorizalie taxi sau copie conformA

300 lci

Taxa se achite in conformitate cu prevederile legli, 22'712015 privind codul fiscal, cu modificdrile $i
completdrile ulterioare,art 484 qi ale legii 27312006 privind finanlele publice locale care stabilesc domeniile
in care Consiliile locale pot adopta taxe speciale, Si anume taxe utilizare infrastructure, precum qi furnizarea,
desligurarea, infiintarea unor servicii publice. Taxa se incaseazd in baza Regulamentului de organizare qi

functionare a serviciului public de transport persoane in regim de taxi.

Taxe privind transportul public local de persoan€ prin curse regulate speciale
Eliberarea/ inlocuirea licentei de traseu 1200 lei/ an
Taxa sc achitii in confomritate cu prevederile legit 22712015 privind codul fiscal, cu modificirile ;i
completirile ulterioa|e, art 484 li ale legii 27312006 privind finanlele publice locale care stabilesc domeniile
?n care Consiliile locale pot adopta taxe speciale,;ianume taxe utilizare infrastructuri, precunr 1i f'urniza|ea.
deshfurarea, infiinlarea unor servicii publicc. I axclc vor fi utilizatc pcntru intrelinerea ;i amenaia|ea staliilor
publice prin curse rcgulate speciale, situate pe traseele pe care vorcircula operatorii economici mentionxti,
cl OC 43/1997 Drivind regimul drumurilor. art 35. pct 3.

Taxa eliberare acord privind tranzitarea oralului de ctrtre
operatorii de transport care efectucazi servicii regulate de
transport in trafic judetean, interjudetean sau international

Aft 484 din legea 22712015, cu modifictrrile qi completerile
ulterioare si legea 273/2006

l500lei

Taxa se achitd in conformitate cu prevederile legii. 221D015 privind codul fiscal, cu modificlrile gi

compledrile ulterioare, art 484 qi ale legii 27312006 privind finanfele publice locale care stabilesc domeniile
in care Consiliile locale pot adopta taxe speciale, $i anume taxe utilizare infrastructurS, precum Si fumizarea,
desliturarea, infiintarea unor servicii publice. Taxele vor fi utilizate pentru intrelinerea li amenajarea staliilor
publice situate pe traseele pe care vor circula operatorii economici menlionali, cf. OG 4311997 privind
regimul drumurilor, art 35, pct 3.

Taxa eliberare/viza aruali a autorizaiiilor de
lransporl de citre autoritatea de autorizare
pentru serviciile de transport public local.

-de persoane efectuat cu autobuze, microbuze, pe
cablu
-de mdrfuri in regim contractual,
-cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare,
-alte servicii de transport public local, definite
conform legii.
-Atl 484 din legen221l20l5 Si legea273/2006
-Ordinul nr. 20712007 al Pre$edintelui Autoritdlii
Nalionale de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilititi Publice

1000 lei
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Taxa speciale pentru emiterea avizului /acordului

$i orarelor de funclionare a unitatilor comerciale
pe raza oragului Sinaia, precum qi taxa viza
anuali, instituite in baza Ordonanlei Guvernului
nr. 9912000 privind comercializarea produselor qi

serviciilor de pia16 - Art 484 din lege 22112015,
cu modificirile gi completirile ulterioare qi legea
27312006

100 lei -pentru unitati cu suprafa!a panB la 100 mp
200 lei -pentru unitati cu supralata intrc 100-250 mp

3000 lei -pentru unitati cu suprafata intre 250 - 300 mp
10000 lei - peniru unitati cu suprafata dr peste 300 np

Taxa se achittr in conformitate cu prevederile legii 227/2015 privind codul fiscal, cu modificirile gi

completdrile ulterioare, art 484 $i ale legii 27312006 privind finanfele publice locale care stabilesc domeniile
in care Consiliile locale pot adopta taxe speciale, ii anume ta,\e eliberare autorizalii pentru desfaturarea unei
activitdfi economice ;i a altor autorizatii similare, Taxa pentru eliberarea/vizarea unei autorizalii pentru
desfA$urarea unei activittrli economice de catrc persoane fizice! asocialii familiale Si sociedli comerciale se

aplica agenfilor economici ce desfaloarA activitali comerciale $i prestSri servicii altele decat codurile CAEN
5610 restaurante gi CAEN 5630 baruri, clasa 932 alte activitati recreative $i distractive, conform
Regulamentului de organizare gi funclionare privind comercializarea produselor li serviciilor de pia!6 in
oraqul Sinaia.

. Destinatiile taxei speciale :

- finanlarea actiunilor qi evenimentelor care asigurd ordinea, lini$tea publica $i siguranfa
cetdteanului (camere video de supraveghere) ;

- finantarea tuturor evenimentelor cultural-artistice ale Primiriei Oraqului Sinaia ;
Procedura privind instituirea taxelor speciale pentru emiterea avizului /autorizafiei $i inregistrarea orarelor de
funcfionare a unitdlilor comerciale pe raza ora$ului Sinaia este intocmita in baza:

. art. 30 din Legea nt.273/2006 ptivind fnanlele publice locale;

. Legii ft.227 D015, privind Codul Fiscal, cu modific5rile Si completirile ulterioare;

. Ordonanla Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor qi serviciilor de pia1d,

republicate;
. Legea nr. 650/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor qi

serviciilor de piald;
. HotArarea nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000

privind comercializarea produselor gi serviciilor de pial6
. Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incelcare a unor norme de convieluire sociali, a

ordinii qi liniqtii publice, republicatE;
. Legea nr. 155/2010 - Legea Polifiei Locale, republicatei

$i aprobdtd pfin hofirAru a Consiliului Local pivind cohercializarea prodaselor $i sefliciilor de pia(d in
orqul Si aia.

TAXA SPECIAI,A DE SALUBRITATE

Platitorii sunt beneficiarii serviciului public de salubrizare care nu
au contract de prestiri servicii valabil, incheiat cu operatorul de
salubritate, pentru de$eurile menajere gi asimilate acestora.

Art 484 din legea22712015, cu modificirile qi completdrile
ulterioare fi legea 2'13/2006

-pentru persoane fi zice:
20 lei/ persoana/luni;
- pentru persoane juridice:
3000 lei/ lun5.
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Taxa se achita in conformitate cu prevederile legii227/2015 pri,vind, codul fiscal, cu modificdrile ti
completdrile ulterioare, afi.484 $i ale legii 27 3/2006 privind finanlele publice locale care stabilesc domeniile
in care Consiliile locale pot adopta ta{e $i speciale, 9i anume fumizarea, desligurarea, infiinfarea unor
servicii publice gi desliiurarea, finanlarea unor activitdti de utilitate publicS. Taxa speciale de salubrizare
este destinatd acoperirii serviciilor prestate de cetre operator in bMa documentelorjustificative prezentate $i
in limita sumei incasate, acoperirea costului colectarii taxei, Taxa speciali de salubrizare este reglementattr
conform Regulamentului privind stabilirea gi aplicarea taxei speciale de salubrizare, aprobat prin HCL
t4t/20t 4.

Taxa pentru montare stalpi pentru Electrica, telefonie, ih.minat -
benefi ciari persoane fi zice

110 lei/stalp

Taxa pentn-r montare stAlpi pentru Electrica, telefonie, iluminat -
benefi ciari persoane iuridice

520 lei/stalp

Taxa pentru emitere aviz in regim de urgenlA, pentru spargere
strada (avarie), de cdtre furnizorii de utilitdti apA-canalizare,
gaze naturale. curent electric si furnizorii de cablu

500 lei
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CAPITOLUL XI

TAXE SPECiALE ADMTNTSTRATE DE BIROUL PATRIMONTU $r PROTEGTIE
ctvrLi

I.TAXA ELIBERARE ACoRDURI iN vrornr,n srp.LR;.Rrl INsTALATIILoR DE urrLrzARE
A GAZELOR NATURALE, A ENERGIEI ELECTRICE, APA CANAL

Taxa se achitd in conformitate cu prevederile legii nr.221/2O15 priv ind Codul Fiscal, cu modificdrile qi

compledrile ulterioare, dft. 484 ,i aLegii 21312006, privind finanlele publice locale, care stabilesc domeniile
in care consiliile locale pot adopta taxe speciale li anume: Taxa eliberare acorduri in vederea separirii
instalaliilor de utilizare a gazelor naturale, a energiei electrice, ap5, canal.
Pldtitori :Toate persoanele care solicittr separarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, a energiei

electrice, ap5, canal.

Taxa : 5l lei/ acord pentru persoanele llzice.
142 lei/ acord pentru persoanelejuridice

Ta,\ele pentru eliberarea atestatului de producdtor, respectiv pentru eliberarea cametului de comercializare a
produselor din sectorul agricol 87 lei,

Termen de plati : La data depunerii solicitdrii.
Taxa va fi utilizati pentru sus[inerea cheltuielilor de intreiinere Si reparalii fond imobiliar,

REGULAMENT privind instituirea taxei speciale de eliberare acorduri in vederea separirii
instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, a energiei electrice, apa, canal.

Obiectul regulrmentului - Obiectul prezentului regulament il reprezinte stabilirea unui cadru reglementat
privind instituirea unei taxe speciale datoratd bugetului local pentru suslinerea cheltuielilor de intretinere qi
reparalii fond imobiliar.

Art.l.Cadrul legal al prezentului regulament este reprezentat de:
. aft. 30 din Legea nr.273/2006 privind finanlele publice locale;
. afi, 484 din Legea nr. 22'l/2015 ptiyind Codul Fiscal, cu modificdrile $i completerile

ulterioarel
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l. - taxa oficiere cdsetorie sembdta intre orele 9,00 - 16,00; 200
2. - taxa oficiere cdsitorie in zilele de duminicd gi in zilele de s6rbdtori legale intre
orele 09,00-14,00;

1000

3. tara oficiere cisitorie in zilele de luni - sdmblta, cu aprobarca Prirrarului Oraqului
Sinaia, pentru persoanele care nu figurcazi cu domiciliul sau re$edinla in ora!ul Sinaia;

1500

4.- ta\a penfu furnizarea datelor din Registrul National de EvidenF Percoanelor
(referitoare la persoani);

1 leu

5.- taxi oticiere cdsdtorie in afara sediului Primdriei orasului Sinaia, avand motive
temeinice $i cu aprobarea Primarului oralului Sinaia;

500 l€i

6.- tara contraraloarc cJne de idenrilrle 7/Ders.
7.- laxa contravaloare oarte dc idcntitatc provizorie: l/pcrs.

Nu se percepe taxa pentru oficierea cesatoriilor de luni p6na vineri, in timpul li in afara
programului de lucru al Serviciului Public Comunitar de Evidenti a Persoanelor.

Taxele de la punctele 1,2,3 $i 5, se calculeMe de citre Serviciului Public Comunitar de EvidenF a
Persoanelor, $i se achit5 de cdtre persoanele interesate, anticipat presterii serviciului, la casieria Prim6riei
Sinaia, odati cu depunerea declaraliei de oficiere.

CAPITOLUL XIII

TAXE SPECIALE
ADMINISTRATE DE SERVICtUL RELATIt pUBLICE

CAPITOLUL XII

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

I - taxa cautare acte in arhive 40 lei/document
2 - taxa el berare copii documente din arhive 40 lei/document
3 - taxa eliberare acte in regim de urgenttr, pentru
persoane iuridice (24 ore) 50 lei/act
4 - taxa eliberare acte in regim de urgen{d, pentru
persoane fizice (24 ore) 20 lci/act
5 - taxa multiplicare (xerox) 2 lei/r.aeinit

,11
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ANEXA 3 LA HCL. NR.21OI2O22 _ ALTT, TAXE LOCALE

CAPITOLUL XIV
ALTE TAXE LOGALE ADMINISTRATE DE DIRECTIA POLITIA LOCALA

DENUMIRE TAXA NI!'ELURILE STABILITE DE
CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2023

1. Taxa pentru utilizarea femporari a locurilor publice
pentru dcsfi$urarea activitifii de comerf ambulant, in
locurile stabilite prin Rcgulamcntul privind
comercializarea produselor;i serviciilor de pia{i in
oraqul Sinaia

Art. 486 alir (1)

- pentlu vanzare de produse I 5 lei llirolzi
- pentfu comercializare ambulantA de ziare. reviste 2leilmolzi
- penlru preslari seNicii l leu/mp/zi
- pentru utilizarea locurilor publice in fala magazinelor,

prin amDlasarea ldzilor de inghetat5. rdcoritoare
3lei/rnplzi

- pentru utilizarea locurilor publice prin amplasarea
utilajelor, instalaliilor sau echipamentelor pentru agrement
(divedisment):

0,5 lci/mp/zi

-pentru utilizarea locurilor publice prin amplasarea
teraselor estivale

a) Eeltrc-BclsysrC.ulgclell
I leu/mp/zi pentru suprafete mai mici de 50 m
0,8I€i/mp/zi pentru suprafe(e cuprinse intre

50m-100m
0,6lei/mp/zi pentru suprafe{e mai mari

de 100 m
b) 0,5/lei/ mp/zi Alte zone

- taxa lunare de ocupare domeniul public pentru
comercializare ambulantd in zone special aprobate de
Primaria Sinaia: Taxa lunard de ocupare loc public pentru
comercializare in cadrul tonetelor sociale de pe aleea
Carmen Sylva.

60 lei mp/luni pe[tru cetilenii care au
domiciliul pi sediul social in Sinaia

- taxa lunar5 de ocupare loc public pentru comercializare
flori 120lei/mp/luni

Procedura de declarare gi achitare a taxei pentru vanzarea de produse 5i prestdri servicii diverse:
- Ocuparea domeniului public se face in condiliile Regulamentului privind comercializarea produselor gi

serviciilor de pia1tr in orasul Sinaia aprobat de Consiliul Local al oragului Sinaia.
- Dupe obfinerea acordului/autorizatiei pentru ocuparea domeniului public, contribuabilii au obligalia ca
cel tarziu in ziua urmdtoare se depun5 la sediul Primariei Sinaia, birou taxe $i impozite, declaralia de
impunere pentru ocuparea domeniului public, insolite de documentelejustificative.
- Achitarea taxei se va face anticipat pentru perioada solicitate. in cazul in care perioada este mai mare de

30 zile, se va achita anticipat taxa lunara panA in data de 5 a lunii respective.
2. Taxa pentru utilizarea temporartr a locurilor publice
pentru st.tiile de arteptare taximetrie - Art. 486 alin (l)

50lei/lun{
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Taxa de ocupare a domeniului public pentru statiile taxi de aiteptare se datoreazi de persoanele fizice
autorizate, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale 9i persoanele juridice care desfiqoari
activitatea de transport in regim de taxi, a$a cum este ea reglementati prin Legea nr.38/2003 cu
modificlrile qi completirile ulterioare. Taxa se achiti lunar, pen5 cel t6rziu in ultima zi din luna, inclusiv,
pentru luna urmatoare. Dupd depigirea termenului de achitare a taxei, se aplici majoririle de intdrziere
prevezute de lege.
Ocuparea domeniului public se face in conditiile HCL 58/2008 aprobate de Consiliul Local al Oralului
Sinaia. cu modillcarile qi completdrile ulterioare.

3. Taxa pentru utilizarea lemporari a locurilor publice,

organizare de santier, amenrjare schela dcmontabili,
depozitare materiale: Art.,186 alin (1)

DeDozitare de materiale 8 lei/mD/zi
Realizarea de lucrdli: amenaiare schela demontabilS 6lei/ln.D/zi.
Taxa ocuparc domcniu public pcntru orBanizarc dc $antier l leu/mp/zi

Proccdura privind modalitatca dc calcul 1i dc plati:
In vederea stabilirii obligaliilor de platd privind ocuparea domeniului public cu nisip, schele, materiale de

construc(ii sau alte asemenea, contribuabilii trebuie sd depund la Primaria Sinaia cererea de ocupare a

domeniului public inainte de amplasare. Pe baza cererii aprobate, Direclia Polilia Locali, incheie contract
de ocupare temporard a domeniului public sau privat al oraqului pentru perioada solicitata. Taxa se

stabile$te pe mp/zi. Taxa se datoreaze anticipat, pentru intreaga perioadd pentru care se solicitd si se aprobd
ocuparea domeniului public. Dacd perioada pentru care se soliciti $i se aprobd ocuparea domeniului public
este mai mare de o lun5, plata taxei se face pana cel tarziu in ultima zi a lunii pentru luna urmdtoare. Pentru
neachitarea taxei la scadenta. se datoreazi accesorii. conform prevederilor Iegale in vieoare.

4. Taxa dc stationare/ utilizarc a locurilor dc parcare ca

statie caplt de traseu pentru operatorii de transport care
efectueazd seNicii regulate de transport in trafic judefean,
interjude(ean sau international (I'arcare Gara, etc)

Art.486 alin. (l)

100 lei /nragind/luna
pentru operatori de transport

Taxa de stafionare / utilizare a locurilor de parcare pentru operatorii de transport care au licenfe de traseu fi
care desfefoar[ activitatea de transport persoane prin seruicii regulate de transport in trafic judefean,
interjude{ean sau international. Taxa se achite lunar, pene cel terziu in ultima zi din luna, inclusiv, pentru
luna urmAtoare. DupA depa$irea termenului de achitare a taxei, se aplicd majoririle de intarziere prev5zute
de lege.
Ma$inile destinate transportului prin servicii regulate in traficjudefean, interjudelean sau nalional nu pot
stationa in aceste locuri mai mult de 30 min. Neachitarea taxei atrage interzicerea accesului in locurile de
stationare.
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Tarife reglementate privind accesul pe proprieti(ile oraqului Sinaia cu refel€ de
cabluri

Pentru retele subterane - aparfindnd oraqului Sinaia 3 lei/ml/an

Pentru relele subterane existente qi noi realizate de
furnizorii autorizali

2 leilml/an

Pentru retele supraterane 4 lei/ml/an

Pentru echipamente de comunica(ii amplasate pe terenuri
qi clidiri, in cazul in care se poate determina suprafafa
afecata de aparatura fumizorului

20 lei/mp/luna

Pentru echipamente de comunicalii amplasate pe terenuri
qi cl5diri publice, in cazul in care nu se poate determina
suprafafa afectate de aparatura fumizorului

200 lei/luna

Pentru reiele supraterane de cabluri situate pe stalpi,
pentru care nu se poate stabili lungimea teala (rn), st6lpii
fiind izolati sau intelcala{i printre stdlpii Electlica

50 lei/stalp/an

( pentru re(ele situate pe/sub telenuri sau cliditi din extravilan, tatifele se reduc cu 50olo)

CAPITOLUL XV
ALTE TAXE ADMINISTRATE DE S.P.C.L,E,P

Denumire trxa 2023
Taxa de divort prin lege 500 lei
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CAPITOLUL XVI
TAXA AUTOVEHICULE LENTE

Plititoli: Pcrsoanele fizice qi persoanele juridice cu domiciliul, respeciiv sediul social, ori punctul de lucru
pe raza ora$ului Sinaia, care dclirr in proprictatc autovehicule lente.
Baza de calcul : Penlru liecare vehicule care nu intri l^n categoria mijloacclor dc transport prcvdzutc la
Capitolul IV.
In categoria autovehiculelor lsnte intE:

Nr.
Crt.

Tip autovehicul lent Taxa lci/an

I Autocositoare 200
2 Autoexcavator (excavator pe auto sas;u) 200
3 Autos[eder sau autoscreDer 300
4 Buldozer pe pneuri 400
5 Compactor autopropulsat 400
6 Freza autopropulsati pentru canale sau pentru pemant stabilizat 2110

7 incdrcator cu o cupd pe oneuri 200
8 lnstalatie autoDroDulsate de sodare - concasare s00
9 Macara cu qreit'er 300

l0 Macara mobili pe pneuri 300
ll Motostivuitoare si altele asimilate J5t'
t2 Tractor pc pncuri 200
t3 l'roliu aLltopropulsat 300
l4 Vehicul Dentru mecinat si compactat deseurr 200
t5 Ma$ina autopropulsati pentrur a) - lucriri dc tcrasamcntc; b) -

construc[ia $i inlfelinerea drumurilor; c) - descoperirea
imbrecaminlii aslhltice la drun1uri; d) - finisarea drumurilor: e)
- lorat; f) - turnarea a.lalrului:*) - irrl:it.rrarea zapezii.

200

Plata impozitului
- lmpozitul pe autovehicule lente se plerc$te anual, in 2 rate egale, respectiv:

a) rata I, pane la data de 3l martie inclusiv;
b) rata a ll-a, pene Ia data de 30 septembrie inclusiv;

CAPITOLUL XVII
ALTE DISPOZITII COMUNE

1 Penru cledirile Siterenurile neingrijite situate in intravilanul Ora$ului Sinaia, impozitul se majoreaze cu
pand Ia 500% conform alin.5 art.489 din Legea227l20l5, co tfiodifictrrile gi compleLirile ulterioare, astfel :

l.l Impozitul pe cladiri pentru clddirile neingrijite, situate in intravilan, se majoreaztr, astfel:
- cu 400y", pentru punctajul procentual intre 30%$i,59,99Vo
- cu 4507o, pentru punctajul procentual intre 60% $i 7999%
- cu 50070, pentru punctajul procentual intre 80% $i 100%

conform punctajului procentual aprobat prin Regulemantul privind criteriile de incadrare a clddirilor in
categoria cledirilor neingrij ite.
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1.2. Impozitul pe teren pentru terenurile neingrijite, situate in intravilan, se majoreaz[, astfel:
- cu 3009/0, pentru punctajul procentual de panlla 49,99'/o
- cu 5001/0, pentru punctajul procentual intre 50% $i 100%

conform punctajului procentual aprobat prin Regulamentul privind criteriile de incadrare a terenurilor in
categoria terenurilor neingrij ite.

2. Cledirile Siterenurile care intra sub incidenla art. I si 2, se vor stabili prin hoterire a Consiliului Local
Sinaia, conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale.

3. Dispozitia prevazute la afi. I va avea camcter individual $i va cuprinde materia impozabil[ fi datele de
identificare ale contribuabilului persoana fizic[ sau juridic[, fiind emisd in urma intocmirii fiqei de evaluare
de c5tre compartimentul de specialitate, conform criteriilor de incadrare a cladirilor $i terenurilor situate in
intravilan, in categoria clddirilor gi terenurilor neingri.jite aprobate prin regulament de Consiliul Local Sinaia.
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ANEXA 4 LA HCL. NR.210/2022

REGULAMEN.r
de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale

9i domeniile in care se pot institui

I. Scopul adoptirii prezentului regulament
Art. 1 Prezentul Regulament stabilelte cadrul general in care Consiliul Local al oragului Sinaia poate
adopta taxe speciale pentru funclionarea unor servicii publice locale create in interesul persoanelor
fizice $i juridice. Taxele speciale se instituie prin hotdrari de consiliu distincte, caz in care acestea

constituie $i modalitatea administrArii acestora, sau prin hotereri de consiliul local prin care se adoptd
anual impozitele si taxele locale.

II. Sectoarele de activitate in care se pot institui taxe speciale

Art.2 Domeniile de activitate in care Consiliul Local Sinaia poate institui taxe speciale:
- Furnizarea, desfdgurarea, infiinlarea unor servicii publice;
- Administrarea domeniul public ai privat al oralului Sinaia;
- Desfrturarea, finanlarea unor activiteli de utilitate publicr;
- Urbanism, cadastru;
- Autorizalii penffu a desfE ura o activitate economicl Si a altor autorizalii similare;
- Copiere li comunicare documente din arhiva Prim6riei Sinaia;
- Utilizarea infrastructurii;
- Eliberarea unor acte intr-un termen mai scurt decat cel stabilit prin lege;
- Promovarea turisticd a localitdlii;

III. Condilii de instituire a taxelor speciale

Art,3 Taxele speciale se vor institui numai in interesul persoanelor fizice qijuridice care se folosesc
de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele speciale respective.

Art. 4 Taxele speciale instituite in conformitate cu prevederile prezentului Regulament se vor incasa
intr-un cont distinct, deschis in afara bugetului local.

Art. 5 Contul de execulie al ta,\elor, speciale instituite conform prevederilor prezentului Regulament,
va fi aprobat de cetre Consiliul Local al Ora$ului Sinaia.

Art. 6 Cuantumul t&\elor speciale se stabilelte anual, iar veniturile oblinute din acestea se utilizeaze
integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru infiinlarea serviciilor publice locale,
precum $i pentru finanlarea cheltuielilor de intrelinere $i func{ionare ale acestor servicii.

Art. 7 Taxele speciale vor intra'in vigoare numai dupe ce hodrarile Consiliului Local , prin care au
fost aprobate vor fi aduse la cunottinF publica.
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Art. 8 Condiliile prevAzute in prezentul titlu trebuie intrunite cumulativ pentru instituirea taxelor
speciale.

IV. Modalitili de consultare $i objinere a acordului persoanelor Iizice gi juridice - beneficiare a

serviciilor pentru care se instituie taxe speciale

Art.9 Institutia publici ce dore$te instituirea unei taxe speciale va intocmi un anunl cu privire la
elaborarea proiectului de act normativ qi va asigura publicitatea acestuia dupa cum urmeaztr:

- prin afiqare la sediul propriu, intr-un spaliu special amenajat accesibil publicului;
- prin comunioarea cAtre mass-media;

- prin publicarea pe site-ul oficial al Primtrriei;

- prin transmiterea proiectelor de acte normative cAtre toate persoanele ce au solicitat informalii
in acest sensj

Art. l0 Anunlul referitor la elaborarea proiectului de ho6rare va fi adus la cuno$tinla publicd li va
cuprinde umetoarele elemente:

- raportul de specialitate privind necesitatea adoptSrii actului normativ propus;

- temenul limi6, locul 9i modalitatea in care cei interesali pot transmite in scris propuneri,
sugestii, opinii, cu valoare de recomandare la proiectul supus dezbaterii.

Art, ll Termenul de primire a propunerilor, sugestiilor, opiniilor va fi de l0 zile de la aducerea la
cuno$tinla publici a anungului referitor la elaborarea proiectului de hotdrare.

Art. 12 Autoritatea publicd va supune dezbaterii publice proiectul de act normativ, prin care se
propune instituirea de taxe speciale, daci acest lucru se solicitd in mod expres de cAtre
persoanele fizice $ijuridice, in termen de cel mult l0 zile de la data solicitirii acestui lucru.

Art. 13 Dacd nu se primesc opinii, sugestii, propuneri la proiectele de hoterari prin care se instituie
taxe speciale, acestea vor fi supuse dezbaterii Consiliului Local al ora$ului Sinaia in forma
propuse de iniliator.

I'RESEDINTE
IIEMUS
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