TABLOUL
CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE
ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE
ÎNCEPÂND CU ANUL FISCAL 2021
Anexa nr. 1
HCL nr. ............/.............
COTE PROCENTUALE
pentru calcul impozite şi taxe locale pentru anul 2021
Nr.
crt

1

2

Denumire impozit sau taxă
Art. 457 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal
Pentru cladirile rezidentiale si cladirile anexa, aflate in proprietatea
persoanelor fizice (cota de impozitare se aplică la valoarea
impozabilă a clădirii stabilită în condiţiile legii )
Art. 458 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal
a.) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor
fizice ( cota de impozitare se aplica asupra valorii care poate fi :
valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un
evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, depus
la organul fiscal până la primul termen de plată din anul de referinţă;
valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi,
construite in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinta; valoarea
cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de
proprietate, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului
fiscal de referinta)
b.) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor
fizice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol ( cota de
impozitare se aplică la valoarea impozabilă a clădirii stabilită în
condiţiile legii )
c.) In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculate conform
prevederilor de la pct.a.), impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei
asupra valorii impozabile determinate conform art.457.
Art. 459 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal
a.) In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea
persoanelor fizice, impozitul se calculeaza prin insumarea impozitului
calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential conform art.457
cu impozitul determinat pentru suprafata folosita in scop
nerezidential, conform art.458.
b.) In cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal
la care nu se desfasoara nici o activitate economica, impozitul se
calculeaza conform art.457.
c.) Daca suprafetele folosite in scop rezidential si cele folosite in
scop nerezidential nu pot fi evidentiate distinct, se aplica urmatoarele
reguli:
- in cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal
la care nu se desfasoara nicio activitate economica, impozitul se
calculeaza conform art.457;
- in cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal
la care se desfasoara activitatea economica, iar cheltuielile cu
utilitatile sunt inregistrate in sarcina persoanei care desfasoara
activitatea economica, impozitul pe cladiri se desfasoara conform
art.458.
Art. 460 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal
Impozitul/taxa pe clădiri în cazul persoanelor juridice:
a) pentru clădirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de
persoanele juridice
b) pentru clădirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute
de persoanele juridice (a fost aplicată o cotă adiţională de 20%)
c) pentru clădirile nerezidentiale aflate aflate in proprietatea sau
detinute de persoanele juridice, utilizate pentru activitati in
domeniul agricol
d) in cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea
persoanelor juridice, impozitul se determina prin insumarea

Limite
L.227/2015

Cotă impozitare
2020
2021

0,08 - 0,2%

0,12%

0,12%

0,2 – 1,3%

0,8%
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impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential
conform alin.a.) cu impozitul calculat pentru suprafata folosita in
scop nerezidential, conform alin.b.) sau c.).
Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a
clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de
la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează
impozitul/taxa şi poate fi:
 ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului
fiscal;
 valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un
evaluator autorizat în conformitate cu standardele de
evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
 valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor
noi, construite în cursul anului fiscal anterior;
 valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se
transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite
în cursul anului fiscal anterior;
 în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de
leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de
evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate
cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la
data evaluării;
 în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri,
valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi
comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului
de administrare sau de folosinţă, după caz.
e.) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe
baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator
autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor
aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal până la
primul termen de plată din anul de referinţă.
f.) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea
impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota
impozitului/taxei pe clădiri este 5%. (a fost aplicată o cotă adiţională
de 50%)
g.) În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează
taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani
anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită
conform alin.a) sau b), după caz, va fi datorată de proprietarul
clădirii.
Art. 474 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal
alin (5) - Taxă pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru
o clădire rezidentiala sau o cladire-anexa
Taxa datorată se calculează prin aplicarea cotei la valoarea
autorizată a lucrărilor de construcţii
alin (6) - Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte
construcţii sau lucrări decât cele menţionate la alin. (5) este egală cu
1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv
valoarea instalaţiilor aferente.
(7) Pentru taxele prevazute la alin. (5) si (6) stabilite pe baza
valorii autorizate a lucrarilor de constructie se aplica urmatoarele
reguli:
a) taxa datorata se stabileste pe baza valorii lucrarilor de
constructie declarate de persoana care solicita autorizatia si se
plateste inainte de emiterea acesteia;
b) pentru taxa prevazuta la alin. (5), valoarea reala a lucrarilor de
constructie nu poate fi mai mica decat valoarea impozabila a cladirii
stabilita conform art. 457;
c) in termen de 15 zile de la data finalizarii lucrarilor de
constructie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data la care expira
autorizatia respectiva, persoana care a obtinut autorizatia trebuie sa
depuna o declaratie privind valoarea lucrarilor de constructie la
compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice
locale;
d) pana in cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune
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situatia finala privind valoarea lucrarilor de constructii,
compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice
locale are obligatia de a stabili taxa datorata pe baza valorii reale a
lucrarilor de constructie;
e) pana in cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care
compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice
locale a comunicat valoarea stabilita pentru taxa, trebuie platita orice
diferenta de taxa datorata de catre persoana care a primit autorizatia
sau orice diferenta de taxa care trebuie rambursata de autoritatea
administratiei publice locale.
alin.(8) -Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este
egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau
a autorizaţiei iniţiale.
alin.(9) -Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau
parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea
impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri,
aferentă părţii desfiinţate.
alin.(12)-Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările
de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu
sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din
valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.
alin.(13) - Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de
tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri este egală cu 2%
din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.
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Art. 477 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal
Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate
Taxa se calculează prin aplicarea cotei la valoarea serviciilor de
reclamă şi publicitate (exclusiv TVA)
Art. 481 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal
Impozitul pe spectacole
a) pentru spectacolele şi manifestările nominalizate la alin (2) lit. a
art.481
Se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată
din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor
b) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate
la alin (2) lit. a
Se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din
vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor, suma primită din
vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde
sumele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile,
conform contractului scris intrat în vigoare înaintea vânzării biletelor
de intrare sau a abonamentelor.
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Declararea, dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor
(1) Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea la
data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
(2) În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligaţia să depună
o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de
zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
(3) Pentru clădirile nou-construite, data dobândirii clădirii se consideră după cum urmează:
a) pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire,
data întocmirii procesului-verbal de recepţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminării efective a
lucrărilor;
b) pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizaţia de construire, data din aceasta, cu
obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepţie în termenul prevăzut de lege;
c) pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizaţia de
construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii autorizaţiei, în condiţiile legii, la data expirării
acestui termen şi numai pentru suprafaţa construită desfăşurată care are elementele structurale de bază ale
unei clădiri, în speţă pereţi şi acoperiş. Procesul-verbal de recepţie se întocmeşte la data expirării termenului
prevăzut în autorizaţia de construire, consemnându-se stadiul lucrărilor, precum şi suprafaţa construită
desfăşurată în raport cu care se stabileşte impozitul pe clădiri.
(4) Declararea clădirilor în vederea impunerii şi înscrierea acestora în evidenţele autorităţilor administraţiei
publice locale reprezintă o obligaţie legală a contribuabililor care deţin în proprietate aceste imobile, chiar dacă
ele au fost executate fără autorizaţie de construire.
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(5) În cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul
va fi datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 31 decembrie a anului
fiscal anterior anului în care se înstrăinează.
(6) În cazul extinderii, îmbunătăţirii, desfiinţării parţiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente,
inclusiv schimbarea integrală sau parţială a folosinţei, precum şi în cazul reevaluării unei clădiri, care determină
creşterea sau diminuarea impozitului, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la
organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data
modificării respective şi datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie
a anului următor.
(7) În cazul desfiinţării unei clădiri, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la
organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data
demolării sau distrugerii şi încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor,
inclusiv în cazul clădirilor pentru care nu s-a eliberat autorizaţie de desfiinţare.
(8) Dacă încadrarea clădirii în funcţie de rangul localităţii şi zonă se modifică în cursul unui an sau în cursul
anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe clădiri, impozitul se calculează
conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
(9) În cazul clădirilor la care se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia
reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere
suprafeţele care corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări de cadastru. Datele rezultate din lucrările de
cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea funciară, iar impozitul se
calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se înregistrează la
organul fiscal local lucrarea de cadastru, ca anexă la declaraţia fiscală.
(10) În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia
se aplică următoarele reguli:
a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care
a fost încheiat contractul;
b) în cazul încetării contractului de leasing, impozitul pe clădiri se datorează de locator, începând cu data de
1 ianuarie a anului următor încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare
care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;
c) atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază
de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a
încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în
posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoţită de o copie a acestor documente.
(11) Taxa pe clădiri se datorează pe perioada valabilităţii contractului prin care se constituie dreptul de
concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. În cazul contractelor care prevăd perioade mai mici de un an,
taxa se datorează proporţional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul de concesiune, închiriere,
administrare ori folosinţă.
(12) Persoana care datorează taxa pe clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a
cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care intră în
vigoare contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă, la care
anexează o copie a acestui contract.
(13) În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe clădiri datorate, persoana care datorează taxa
pe clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se
află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situaţia respectivă.
(14) Declararea clădirilor în scop fiscal nu este condiţionată de înregistrarea acestor imobile la oficiile de
cadastru şi publicitate imobiliară.
(15) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri
sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe clădiri.
Plata impozitului/taxei
1) Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la data de 31 martie şi respectiv 30
septembrie, inclusiv.
2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul an, până la data de 31 martie
a anului respectiv, pentru contribuabili persoane fizice se acorda o bonificatie de 10% pe an, iar pentru
contribuabili persoane juridice se acorda o bonificatie de 2 % pe an.
3) Impozitul pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se
plăteşte integral până la primul termen de plată.
4) In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri amplasate pe raza aceleiasi unitati
administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) si (3) se refera la impozitul pe cladiri cumulat.
5) In cazul contractelor de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta, care se refera la perioade
mai mari de o luna, taxa pe cladiri se plateste lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare
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fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului, de catre concesionar, locatar, titularul dreptului
de administrare sau de folosinta.
6) In cazul contractelor care se refera la perioade mai mici de o luna, persoana juridica de drept public
care transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta colecteaza taxa pe cladiri de
la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinta si o varsa lunar, pana la data
de 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului.
Scutiri/facilitati
Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru:
a) clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu
excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice sau agrement, altele decât cele desfăşurate în relaţie cu
persoane juridice de drept public;
b) clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă,
după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;
c) clădirile aflate în proprietatea fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite, conform legii, cu scopul de a
întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar,
social şi cultural;
d) clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial,
asociaţiilor religioase şi componentelor locale ale acestora, precum şi casele parohiale, cu excepţia încăperilor
folosite pentru activităţi economice;
e) clădirile funerare din cimitire şi crematorii;
f) clădirile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să
funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice care
generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari, elevi sau
studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, astfel cum sunt definite şi funcţionează
potrivit Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările
ulterioare;
g) clădirile unei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării
Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi clădirile federaţiilor sportive naţionale, cu excepţia
încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
h) clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice;
i) clădirile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de incubatoarele
de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;
j) clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de
îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la apărarea împotriva inundaţiilor, precum şi clădirile din porturi şi cele
afectate canalelor navigabile şi staţiilor de pompare aferente canalelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite
pentru activităţi economice;
k) clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje şi tuneluri şi care
sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcţii, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte
activităţi economice;
l) clădirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului;
m) clădirile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în calitate de
fondator unic, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
n) clădirile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea legislaţiei
în materia ajutorului de stat;
o) clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau pătule
pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi
economice;
p) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor
prevăzute la art. 2 lit. a), c)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea
meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui
decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
q) clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia
Patrimoniului Protocolului de Stat", cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
r) clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor
nerecăsătorite ale veteranilor de război;
s) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 al
Decretului-lege nr. 118/1990 republicat, cu modificările şi completările ulterioare şi a persoanelor fizice
prevăzute la art. 1 din OG 105/1999 aporobată cu modificări şi completări prin Legea 189/2000, cu modificările
şi completările ulterioare;
t) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau
accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu
handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate;
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u) clădirile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu
statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosinţă de
acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi
economice;
v) clădirile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi administrării
arhivei, precum şi clădirile afectate funcţionării Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale
Notariale;
w) clădirile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie;
x) clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, indiferent de titularul dreptului de
proprietate sau de administrare, care au faţada stradală şi/sau principală renovată sau reabilitată conform
prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice.
Se aproba acordarea de facilitati la plata impozitului pe cladiri pentru anul 2021 astfel:
a. reducerea cu 50% a impozitului pe clădirile rezidenţiale deţinute de persoanele fizice datorat pentru:
1. clădirile rezidenţiale la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie
pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea
lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie
recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în
raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
2. clădirile rezidenţiale unde au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de
creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare.
b. scutirea la plata a impozitului pe clădirile deţinute de persoanele fizice datorat pentru următoarele clădiri:
1. clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice,
muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la alin. (1) lit. x), cu excepţia încăperilor care
sunt folosite pentru activităţi economice;
2. clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes
public;
3. clădirile rezidenţiale afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând
cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul;
4. clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi
întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
Scutirea sau reducerea de la plata impozitului stabilită anterior, cu excepţia literei b) alin 3, se aplică
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.
Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea
de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce
cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie.
Consiliul local poate acorda facilitati la plata impozitului pe clădiri datorat de către persoanele
juridice doar în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/minimis avand un obiectiv prevazut
de legislatia in domeniul ajutorului de stat.
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Anexa nr. 2
HCL nr. ............/.............
NIVELURILE SUMELOR FIXE CE SE AU ÎN VEDERE
LA CALCULUL IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2021
I. IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI PENTRU PERSOANELE FIZICE
Art. 457 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal
VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice
Valoarea impozabilă
2
- lei/m Cu instalaţii de apă,
Fără instalaţii de apă,
Tipul clădirii
canalizare, electrice şi
canalizare, electrice
încălzire (condiţii
sau încălzire
cumulative)
2020
2021
2020
2021
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte
1000
1000
600
600
materiale rezultate în urma unui tratament termic
şi/sau chimic
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră
naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din
300
300
200
200
orice alte materiale nesupuse unui tratament termic
şi/sau chimic
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu
pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte
200
200
175
175
materiale rezultate în urma unui tratament termic
şi/sau chimic
D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din
piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau
125
125
75
75
din orice alte materiale nesupuse unui tratament
termic şi/sau chimic
E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi
75% din
75% din
75% din
75% din
adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau
suma care
suma care suma care suma care
la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre
s-ar aplica
s-ar aplica s-ar aplica s-ar aplica
tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D
clădirii
clădirii
clădirii
clădirii
F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi
50% din
50% din
50% din
50% din
adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol
suma care
suma care suma care suma care
şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel
s-ar aplica
s-ar aplica s-ar aplica s-ar aplica
de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri
clădirii
clădirii
clădirii
clădirii
prevăzute la lit. A-D
La calcularea valorii impozabile a clădirii şi a impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice, se au în
vedere:
1. Valorile impozabile pe metru pătrat suprafaţă construită desfăşurată, pe tipuri de clădiri;
2. Rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea.
Pentru oraşul Calimanesti, localitate de rangul III, coeficienţii de corecţie pe zone sunt:
ZONA

Coeficient

Zona A
Zona B
Zona C
Zona D

2,30
2,20
2,10
2,00

Coef. pt. blocuri cu mai mult de
3 niveluri şi 8 apartamente
2,20
2,10
2,00
1,90

În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a
clădirii se identifică în tabele valoarea impozabilă corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare.
Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor
tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansardă,
exceptând suprafeţele podurilor neutilizate ca locuinţă, ale scărilor şi teraselor neacoperite.
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Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci
suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient
de transformare de 1,4.
Valoarea impozabilă a clădirii, determinată se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum
urmează:
a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de
referinţă;
b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1
ianuarie a anului fiscal de referinţă;
c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1
ianuarie a anului fiscal de referinţă.
În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul
terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la
terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de
intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă mecanică
şi stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după
caz, alte lucrări de intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe
fundamentale aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, creşterea performanţei energetice şi a
calităţii arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condiţiile în care, la
terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea acesteia la
data începerii executării lucrărilor.
II. IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN
Art. 463-467 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal
a) IMPOZITUL / TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - TERENURI CU CONSTRUCŢII
Calculul impozitului/taxei pe teren
(1) Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este
amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.
(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri
cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu
suma corespunzătoare prevăzută în următorul table:
PERSOANE FIZICE SI JURIDICE
LEI/HA
Nivelurile impozitului/taxei, pentru localitate rangul III
Zona în
cadrul
localităţii
A

Limite
L.227/2015
5236-13090

2020
pers fizice şi
juridice
7000

2021
pers fizice şi
juridice
7000

B

3556-8894

5000

5000

C

1690-4226

2600

2600

D

984-2439

1800

1800

b) IMPOZITUL / TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - ALTĂ CATEGORIE DE
FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII
(3) In cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă
decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului,
exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest rezultat se înmulţeşte cu
coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (5)..
(4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul următor,
exprimate în lei pe hectar, determinate conform coeficientului de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (5) ,
art.465 din Legea nr.227/2015.
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PERSOANE FIZICE SI JURIDICE
LEI/HA
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Categoria de folosinţă
Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie
Livadă
Pădure sau alt teren cu
vegetaţie forestieră
Teren cu ape
Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

A

Nivelurile impozitelor pe zone
B
C
2020
2021
2020
2021
63
63
57
57
57
57
45
45
57
57
45
45
105
105
84
84
138
138
105
105

2020
84
63
63
138
159

2021
84
63
63
138
159

84

84

63

63

57

45
0
0

45
0
0

39
0
0

39
0
0

24
0
0

D
2020
45
39
39
57
84

2021
45
39
39
57
84

57

45

45

24
0
0

0
0
0

0
0
0

Ca excepţie de la prevederile alin. (3)-(5), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul
amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu
construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin. (7) numai dacă îndeplinesc
cumulativ următoarele condiţii::
a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea
obiectului de activitate prevăzut la lit. a).
c) IMPOZITUL PE TERENURILE DIN EXTRAVILAN
PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

(7) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei
terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, suma ce a fost
determinata aplicand coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6):
LEI/HA
Nivelurile impozitelor pe zone
Nr.
A
B
C
D
Categoria de folosinţă
crt.
2020
2021
2020
2021
2020
2021
2020
2021
1
Teren cu constructii
71
71
68
68
65
65
62
62
2
Teren arabil
115
115
110
110
105
105
100
100
3
Păşune
64
64
61
61
58
58
56
56
4
Fâneaţă
64
64
61
61
58
58
56
56
5
Vie pe rod
127
127
121
121
115
115
110
110
6
Vie până la intrarea pe rod
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Livadă pe rod
129
129
123
123
117
117
112
112
Livadă până la intrarea pe
8
0
0
0
0
0
0
0
0
rod
Pădure în vârstă de peste
9
20 ani sau alt teren cu
37
37
35
35
33
33
32
32
vegetaţie forestieră
Pădure cu varsta de până la
10 20 ani şi pădure cu rol de
0
0
0
0
0
0
0
0
protecţie
Teren cu apă altul decât cel
11
14
14
13
13
12
12
10
10
cu amenajări piscicole
Teren cu amenajări
12
78
78
74
74
71
71
68
68
piscicole
13 Drumuri şi căi ferate
0
0
0
0
0
0
0
0
14 Teren neproductiv
0
0
0
0
0
0
0
0
Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de
proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot face numai pe bază de
documente, anexate la declaraţia făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia,
a unui membru major al gospodăriei. Procedura de înregistrare şi categoriile de documente se vor stabili prin
norme metodologice.
Scutiri
Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru:
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a) terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, cu
excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice sau agrement;
b) terenurile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă,
după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;
c) terenurile fundaţiilor înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi
ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
d) terenurile aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor religioase, precum şi
componentelor locale ale acestora, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice;
e) terenurile aparţinând cimitirelor şi crematoriilor;
f) terenurile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să
funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice care
generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari, elevi sau
studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, astfel cum sunt definite şi funcţionează
potrivit Legii nr. 263/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
g) terenurile unităţilor sanitare publice, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice;
h) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaţie, terenurile aferente infrastructurii
portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele şi staţiile de pompare aferente acestora, precum şi terenurile
aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinţă a terenului, emis de
oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară;
i) terenurile folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor,
hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecţie
definite în lege, precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre a
consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului;
j) terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât durează
ameliorarea acestora;
k) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură;
l) terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naţionale, drumuri principale administrate de
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., zonele de siguranţă a acestora,
precum şi terenurile ocupate de piste şi terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranţă;
m) terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum şi cele ale metroului;
n) terenurile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de
incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;
o) terenurile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea legislaţiei
în materia ajutorului de stat;
p) terenurile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în calitate de
fondator unic, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
q) terenurile instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării
Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi
economice;
r) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a
văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;
s) terenul aferent cladirii de domiciliu, aflat in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 1
al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, si a persoanelor fizice
prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
t) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav
sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai
minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate;
u) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c)-e) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
v) terenurile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi administrării
arhivei, precum şi terenurile afectate funcţionării Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale
Notariale;
w) suprafeţele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru care nu se reglementează
procesul de producţie lemnoasă, cele certificate, precum şi cele cu arborete cu vârsta de până la 20 de ani;
x) terenurile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie;
y) terenurile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu
statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosinţă de
acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi
economice.
z) suprafeţele construite ale terenurilor aferente clădirilor clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau
arheologice, prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x), indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de
administrare, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice.
Se aproba scutirea la plata impozitului pe teren pentru anul 2021 pentru următoarele terenuri:
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1. terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
2. terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani;
3. terenurile, inclusiv zonele de protecţie instituite, ocupate de clădirile clasate ca monumente istorice,
de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la art. 456
alin. (1) lit. x), cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice;;
4. terenul situat în extravilanul localităţilor, pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui în care proprietarul
efectuează intabularea în cartea funciară pe cheltuială proprie;
5. suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric şi protejate;
6. terenurile, situate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele protejate;
7. terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi
întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
Scutirea sau reducerea de la plata impozitului stabilită anterior, se aplică începând cu data de 1 ianuarie
a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.
Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea
de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce
cu 50% . Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie.
Consililul local poate acorda facilitati la plata impozitului pe terenurile aflate în proprietatea
operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un
obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat;
Declararea şi datorarea impozitului şi a taxei pe teren
(1) Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate terenul la data
de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
(2) În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o nouă
declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, în termen
de 30 de zile de la data dobândirii, şi datorează impozit pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului
următor.
(3) În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul
este datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a anului
fiscal anterior anului în care se înstrăinează.
(4) Dacă încadrarea terenului în funcţie de rangul localităţii şi zonă se modifică în cursul unui an sau în cursul
anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe teren, impozitul se calculează conform
noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
(5) În cazul modificării categoriei de folosinţă a terenului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o nouă
declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, în termen
de 30 de zile de la data modificării folosinţei, şi datorează impozitul pe teren conform noii situaţii începând cu
data de 1 ianuarie a anului următor.
(6) În cazul terenurilor la care se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi
situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele care corespund situaţiei
reale, dovedite prin lucrări de cadastru. Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidenţele fiscale,
în registrul agricol, precum şi în cartea funciară, iar impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu
data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se înregistrează la organul fiscal local lucrarea respectivă, ca
anexă la declaraţia fiscală.
(7) În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se
aplică următoarele reguli:
a) impozitul pe teren se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a
fost încheiat contractul;
b) în cazul în care contractul de leasing financiar încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul
pe teren se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care terenul a fost
predat locatorului prin încheierea procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare
care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;
c) atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază
de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a
încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în
posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoţită de o copie a acestor documente.
(8) În cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unui contract de concesiune,
închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai mari de o lună, titularul dreptului de
concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia depunerii unei declaraţii la organul fiscal local
până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractului..
(9) În cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unor contracte de concesiune,
închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana de drept public care
transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia să depună o declaraţie la
organul fiscal local, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractelor, la care
anexează o situaţie centralizatoare a acestor contracte.
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(10) În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe teren datorate, persoana care datorează taxa
pe teren are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se
află terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situaţia respectivă.
(11) Declararea terenurilor în scop fiscal nu este condiţionată de înregistrarea acestor terenuri la oficiile de
cadastru şi publicitate imobiliară.
(12) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri
sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe teren.
Plata impozitului şi a taxei pe teren
1. Impozitul pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie
inclusiv.
2. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an, până la data de 31 martie a
anului respectiv, pentru contribuabili persoane fizice se acorda o bonificatie de 10% pe an, iar pentru
contribuabili persoane juridice se acorda o bonificatie de 2 % pe an.
3. Impozitul pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de
până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.
4. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiaşi
unităţi administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) şi (3) se referă la impozitul pe teren cumulat.
5. In cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se referă la perioade
mai mari de o lună, taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei
luni din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, titularul dreptului de
administrare sau de folosinţă.».
Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local va majora impozitul pe teren cu
până la 500%, începând cu al treilea an, în condiţiile stabilite prin Regulamentul aprobat prin H.C.L.
nr.51/29.12.2016
Consiliul local va majora impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi
terenurile neîngrijite, situate în intravilanul oraşului. Criteriile de încadrare în categoria clădirilor şi terenurilor
neingrijite sunt stabilite prin Regulamentul aprobat prin H.C.L. nr.51/29.12.2016.
Clădirile şi terenurile care intră sub incidenţa acestui aliniat se stabilesc prin hotărâre a consiliului local
conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale. Hotărârile consiliului local stabilite au
caracter individual.
III. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art. 468 - 472 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal
a) MIJLOACE DE TRANSPORT CU TRACŢIUNE MECANICĂ
LEI
3
Suma, în LEI, pentru fiecare grupă de 200 cm
Nr.
sau fracţiune din aceasta
TIPURI DE AUTOVEHICULE
crt.
2020
2021
I. Vehicule inmatriculate ( lei/200 cmc sau fractiune din aceasta )
Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu
1
8
8
3
capacitatea cilindrică de până la 1600 cm , inclusiv
Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea
2
9
9
cilindrică de peste 1.600 cmc
3
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm
3
18
18
3
şi 2000 cm inclusiv
3
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm
4
72
72
3
şi 2600 cm inclusiv
3
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm
5
144
144
3
şi 3000 cm inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001
6
290
290
3
cm
7
Autobuze, autocare, microbuze
24
24
Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală
8
30
30
maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv
9
Tractoare înmatriculate
18
18
II. Vehicule inregistrate
1.
Vehicule cu capacitate cilindrica
Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800
1.1.
3
3
cmc
Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800
1.2.
5
5
cmc
2.
Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata
100
100
12

În cazul mijloacelor de transport hibride, pentru anul 2021 se aproba reducerea impozitului cu 50%.
În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.
În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone,
impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:
b.) AUTOVEHICULE DE TRANSPORT MARFĂ CU MASA TOTALĂ MAXIMĂ
SAU MAI MARE DE 12 TONE

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă
admisă

I

II

III

AUTORIZATĂ EGALĂ

LEI
Impozitul (în lei/an)
Ax(e) motor(oare)
cu sistem de
Alte sisteme de
suspensie
suspensie
pneumatică sau
pentru axele
echivalentele
motoare
recunoscute

două axe
1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

142

2

Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

142

395

3

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

395

555

4

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

555

1.257

5 Masa de cel puţin 18 tone
trei axe
1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

555

1.257

142

248

2

Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

248

509

3

Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

509

661

4

Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

661

1,019

5

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

1.019

1.583

6

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

1.019

1.583

7

Masa de cel puţin 26 tone

1.019

1.583

patru axe
1

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

661

670

2

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

670

1.046

3

Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

1.046

1.661

4

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1.661

2.464

5

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1.661

2.464

6

Masa de cel puţin 32 tone

1.661

2.464

În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa
totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu
suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:
c.)

COMBINAŢII DE AUTOVEHICULE (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) DE TRANSPORT
MARFĂ CU MASA TOTALĂ MAXIMĂ AUTORIZATĂ EGALĂ SAU MAI MARE DE 12 TONE
LEI
Impozitul (în lei/an)
Ax(e) motor(oare)
cu sistem de
Alte sisteme
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă
suspensie
de
suspensie
admisă
pneumatică sau
pentru axele
echivalentele
motoare
recunoscute
I 2+1 axe
1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone
0
0
2

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

3

Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

64

4

Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

64

147

0

0
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5

Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

147

344

6

Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

344

445

7

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

445

803

8

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

803

1.408

9 Masa de cel puţin 28 tone
2+2 axe
1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

803

1.408

138

321

2

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

321

528

3

Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

528

775

4

Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

775

936

5

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

936

1.537

6

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1.537

2.133

7

Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

2.133

3.239

8

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

2.133

3.239

9 Masa de cel puţin 38 tone
2+3 axe
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

2.133

3.239

1.698

2.363

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

2.363

3.211

3 Masa de cel puţin 40 tone
3+2 axe
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

2.363

3.211

1.500

2.083

2

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

2.083

2.881

3

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

2.881

4.262

4 Masa de cel puţin 44 tone
3+3 axe
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

2.881

4.262

853

1.032

2

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

1.032

1.542

3

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

1.542

2.454

4

Masa de cel puţin 44 tone

1.542

2.454

2
IV

V

In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de
autovehicule, impozitul pe mijlocului de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
d.) REMORCI, SEMIREMORCI SAU RULOTE
LEI
Masa totală maximă autorizată

Impozit
2020

a. Până la 1 tonă, inclusiv
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d. Peste 5 tone

2021
9
34
52
64

9
34
52
64

În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma
corespunzătoare din tabelul următor :
d.) MIJLOACE DE TRANSPORT PE APĂ
LEI
2021

2020
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
3. Bărci cu motor
4. Nave de sport şi agrement
5. Scutere de apă
6. Remorchere şi împingătoare:
a) până la 500 CP, inclusiv
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv
c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv

21
56
210
1119
210
X
559
909
1398

21
56
210
1119
210
X
559
909
1398
14

d) peste 4000 CP
2237
2237
7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta
182
182
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:
X
X
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone,
182
182
inclusiv
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi
280
280
până la 3000 de tone, inclusiv
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone
490
490
Capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se stabileşte prin cartea de
identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziţie sau un alt document similar.
Declararea şi datorarea impozitului pe mijloacele de transport
(1) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deţine dreptul de
proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a
anului fiscal anterior.
(2) În cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la
organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după
caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu
data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării mijlocului de transport..
(3) În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul acestuia are
obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul,
sediul sau punctul de lucru, după caz şi datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1
ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării acestuia în România.
(4) În cazul radierii din circulaţie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligaţia să depună o declaraţie la
organul fiscal în a cărui rază teritorială de competenţă îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz,
în termen de 30 de zile de la data radierii, şi încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a
anului următor.
(5) În cazul oricărei situaţii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv
schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale
cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul
de lucru, în termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenită, şi datorează impozitul pe mijloacele de
transport stabilit în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
(6) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a
acestuia se aplică următoarele reguli:
a) impozitul pe mijloacele de transport se datorează de locatar începând cu data de 1 ianuarie a anului
următor încheierii contractului de leasing financiar, până la sfârşitul anului în cursul căruia încetează contractul
de leasing financiar;
b) locatarul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competenţă se
înregistrează mijlocul de transport, în termen de 30 de zile de la data procesului-verbal de predare-primire a
bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatarului, însoţită de o copie a
acestor documente;
c) la încetarea contractului de leasing, atât locatarul, cât şi locatorul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale
la consiliul local competent, în termen de 30 de zile de la data încheierii procesului-verbal de predare-primire a
bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului, însoţită de o copie a
acestor documente.
(7) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri
sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport.
Plata impozitului
1. Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi
30 septembrie inclusiv.
2. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru intregul an, până la data
de 31 martie a anului respectiv, pentru contribuabili persoane fizice se acorda o bonificatie de 10% pe
an, iar pentru contribuabili persoane juridice se acorda o bonificatie de 2 % pe an.
3. Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane
fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul
în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este
datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul
pe mijlocul de transport cumulat al acestora.
Scutiri
Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru:
a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de război
sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea
contribuabilului;
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b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau
accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în proprietatea sau
coproprietatea reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în
gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
c) mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 1 al
Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, si a persoanelor fizice
prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea
contribuabilului;
d) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit.
b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de
transport, la alegerea contribuabilului;
e) navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în
Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei;
f) mijloacele de transport ale instituţiilor publice;
g) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de
pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi, dacă tariful de
transport este stabilit în condiţii de transport public;
h) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare;
i) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral;
j) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenţii în situaţii de urgenţă;
k) mijloacele de transport ale instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului
Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului;
l) mijloacele de transport ale fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite conform legii, cu scopul de a
întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar,
social şi cultural;
m) mijloacele de transport ale organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale
în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de
recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice,
precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;
n) autovehiculele acţionate electric;
o) autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă şi care nu sunt utilizate în folosul propriu al
operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing;
p) mijloacele de transport deţinute de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.
Se aproba acordarea de facilitati la plata impozitului pe mijloacele de transport astfel:
 reducerea cu 50% a impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol.
Reducerea de la plata impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol, se
aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative
IV. TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR
Art. 474-475 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal
Nr.
crt.

1.

Taxa
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism
2
a) până la 150 m inclusiv
2
b) între 151 şi 250 m inclusiv
2
c) între 251 şi 500 m inclusiv
2
d) între 501 şi 750 m inclusiv
2
e) între 751 şi 1.000 m inclusiv
2
f) peste 1.000 m

NIVELURI
ANUL 2020

NIVELURILE
APLICABILE ÎN
ANUL FISCAL 2021

x

x

6 lei
7 lei
9 lei
12 lei
14 lei
2
14,00+0,01 lei/m
2
pentru fiecare m care
2
depăşeşte 1.000 m

25 lei
35 lei
45 lei
55 lei
65 lei
2
65+0,10 lei/m pentru
2
fiecare m care
2
depăşeşte 1.000 m

2.

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări
2
- pentru fiecare m afectat

8 lei/ m

2

8 lei/ m

2

3.

Taxa pentru autorizarea amplasarii de chioscuri,
containere, tonete, cabine, spatii de expunere, corpuri
si panouri de afisaj, firme si reclame situate pe caile si
in spatiile publice, pentru fiecare metru patrat de
suprafata ocupata de constructie

8 lei/ m

2

8 lei/ m

2
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Taxa pentru emitere certificat de urbanism privind
lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice
de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică,
telefonie şi televiziune prin cablu
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de
către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de
către primari sau de structurile de specialitate din
cadrul consiliului judeţean
Taxa emitere aviz privind lucrările de racorduri şi
branşamente la reţele publice de apă, canalizare,
gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune
prin cablu
Taxa emitere aviz oportunitate PUZ - CTATU
Taxa emitere aviz Arhitect sef PUD / PUZ

4.

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură
stradală şi adresă

13 lei

35 lei

15 lei

25 lei

10 lei

25 lei

200 lei

500 lei

200 lei

500 lei

9 lei

10 lei

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de
20 lei
50 lei
funcţionare
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei privind desfăşurarea
activităţilor din grupele CAEN 561- Restaurante, 563 –
Baruri si alte activitati de servire a bauturilor, 932- Alte
x
x
activitati recreative si distractive, potrivit CAEN
actualizat prin Odinul presedintelui INS 337/2007
- unităţi tip restaurant cu SU de până la 200 mp
1.450 lei/unitate
2.000 lei/unitate
inclusiv - eliberare
- unităţi tip restaurant cu SU cuprinsă între 201
2.600 lei/unitate
3.500 lei/unitate
mp - 300 mp inclusiv - eliberare
- unităţi tip restaurant cu SU cuprinsă între 301
4.000 lei/unitate
5.000 lei/unitate
mp - 500 mp inclusiv - eliberare
- unităţi tip restaurant cu SU peste 500 mp 6.000 lei/unitate
7,000 lei/unitate
6.
eliberare
- unităţi tip bar cu SU de până la 50 mp inclusiv 600 lei/unitate
1.000 lei/unitate
eliberare
- unităţi tip bar cu SU cuprinsă între 51 mp - 100
900 lei/unitate
1.500 lei/unitate
mp inclusiv - eliberare
- unităţi tip bar cu SU cuprinsă între 101 mp - 500
1.500 lei/unitate
2.500 lei/unitate
mp inclusiv - eliberare
- unităţi tip bar cu SU peste 500 mp - eliberare
5.000 lei/unitate
6.000 lei/unitate
- alte unitati de alimentative publica definite
conform HG nr.843/1999 si care nu sunt de tip
300 lei/unitate
500 lei/unitate
restaurant, respectiv bar
-alte activitati recreative si distractive unitati cu SU
3.000 lei/unitate
5,000 lei/unitate
sub 500 mp
-alte activitati recreative si distractive unitati cu SU
8.000 lei/unitate
10.000 lei/unitate
peste 500 mp
7.
Taxă pentru eliberarea atestatului de producator
100 lei
100 lei
8.
Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare
40 lei
40 lei
Taxa de autorizare se plătește la eliberarea acesteia, fiind valabilă pentru întreg anul în care a fost
eliberată. Autorizaţia se vizează anual în trimestrul IV al anului în curs pentru anul următor, iar taxa de viză
datorată este de 50% din valoarea prevăzută la punctul 6.
Pentru unităţile care desfăşoară activitate cu caracter sezonier pe o durata de cel mult de 6 luni în cursul
unui an calendaristic, taxa de viză datorată este de 25% din valoarea prevăzută la punctul 6.
Pentru unităţile care în anul 2020, datorită situaţiei epidemiologice nu au desfăşurat activitate mai mult de
6 luni, taxa de autorizare și respectiv taxa de viză pentru anul 2020 se poate recalcula la 50% din valoarea
achitată. Recalcularea se va efectua pe baza documentelor contabile justificative privind perioada în care a
desfășurat activitate.
Pentru unităţile care în anul 2021, datorită situaţiei epidemiologice nu vor desfăşura activitate mai mult de
6 luni, taxa de autorizare și respectiv taxa de viză pentru anul 2020 se poate recalcula la 50% din valoarea
achitată. Recalcularea se va efectua pe baza documentelor contabile justificative privind perioada în care a
desfășurat activitate.
5.
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Scutiri
Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor următoarele:
a) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt veterani de război, văduve de război sau
văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război;
b) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt persoanele prevăzute la art. 1 din Decretul-lege
nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
c) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lăcaşuri de cult sau construcţii-anexă;
d) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea
infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului;
e) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lucrările de interes public naţional, judeţean
sau local;
f) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie publică;
g) autorizaţiile de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare, conform legii;
h) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie sau o
unitate care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului
Tineretului şi Sportului;
i) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o fundaţie înfiinţată
prin testament, constituită conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională,
precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
j) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o organizaţie care
are ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire
socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil,
familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în
condiţiile legii;
k) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, în cazul unei calamităţi naturale.
Se aproba scutirea la plata taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor pentru anul 2021,
pentru:
a) lucrari de intretinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere in valoare a monumentelor
istorice astfel cum sunt definite in Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu
modificarile ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizeaza, integral sau partial, aceste lucrari
pe cheltuiala proprie;
b) lucrari destinate pastrarii integritatii fizice si a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice
definite in Legea nr. 422/2001, republicata, cu modificarile ulterioare, finantate de proprietarii imobilelor din zona
de protectie a monumentelor istorice, in concordanta cu reglementarile cuprinse in documentatiile de urbanism
intocmite potrivit legii;
c) lucrari executate in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului
seismic al constructiilor existente, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
d) lucrări executate în zone de regenerare urbană, delimitate în condiţiile Legii nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, lucrări în care se desfăşoară
operaţiuni de regenerare urbană coordonate de administraţia locală, în perioada derulării operaţiunilor
respective.

V. TAXA PENTRU AFIŞAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
Art. 478 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal
Taxa
a) In cazul unui afisaj situat in locul in care
persoana deruleaza o activitate economica
- lei/mp sau fracţiune de mp/an
b) In cazul oricarui alt panou, afisaj sau oricarei alte
structure de afisaj pentru reclama si publicitate
- lei/mp sau fracţiune de mp/an

NIVELURI
ANUL 2020

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2021

32 lei

32 lei

23 lei

23 lei

Orice persoană care utilizează un panou, un afişaj sau o structură de afişaj pentru reclamă şi
publicitate, datorează plata taxei anuale .
Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual prin înmulţirea
numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate
cu suma stabilită de consiliul local.
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Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul de luni
sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afişează în scop de reclamă şi publicitate.
Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în două rate egale, până la
datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate, datorată aceluiaşi buget local de către
contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de
plată.
Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate sunt obligate să depună
o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile
de la data amplasării structurii de afişaj.
Scutiri
 Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu
se aplică instituţiilor publice, cu excepţia cazurilor când acestea fac reclamă unor activităţi economice.
 Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi
publicitate, nu se aplică unei persoane care închiriază panoul, afişajul sau structura de afişaj unei alte
persoane, în acest caz taxa prevăzută la art. 477 fiind plătită de această ultimă persoană.
 Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se datorează pentru afişele, panourile sau alte
mijloace de reclamă şi publicitate amplasate în interiorul clădirilor.
 Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică pentru panourile de identificare a
instalaţiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulaţie, precum şi alte informaţii de
utilitate publică şi educaţionale.
 Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate pentru afişajul efectuat pe
mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcţia lor, realizării de reclamă şi publicitate.
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Anexa nr. 3
HCL nr. ............/.............
ALTE TAXE INSTITUITE DE CONSILIUL LOCAL
Art. 486 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal
Nr.
Taxa
crt.
0
1
I.
Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice:
Taxă pentru utilizarea domeniului public în vederea amenajării de
garaje - lei/mp/luna
Pentru servicii de reclamă şi publicitate (prin amplasarea de
panouri publicitare sau alte tipuri de mobilier stradal) - minim 1mp
Taxe inregistrare vehicule pentru care nu exista obligatia
inmatricularii
1) taxă de înregistrare a autovehiculelor pentru care nu
există obligaţia înmatriculării
2) taxă pentru eliberare duplicat certificati de inregistrare a
II.
autovehiculelor pentru care nu exista obligatia inmatricularii
3) taxă radiere a autovehiculelor pentru care nu există
obligaţia înmatriculării
4) taxă viză anuală a autovehiculelor pentru care nu există
obligaţia înmatriculării

III.

Taxe pentru închirierea bunurilor ce aparțin domeniului
public aflate în administrarea unităților de învățământ:
1) închiriere terenuri în vederea amplasării de construcții
provizorii
2) închiriere spații cu destinația de chioșc alimentar în
incinta spațiilor de învățământ
3) închirierer săli de festivități
4) închiriere săli de curs, ateliere școlare, cabinete,
laboratoare
5) închiriere săli și terenuri de sport*
6) închiriere spații pentru cabinete medicale
7) închiriere cantina
* pentru activităţile organizate şi desfăşurate pentru copii şi elevi sala

ANUL FISCAL
2020
2
x

ANUL FISCAL
2021
3
x

0,337 lei/mp/lună

0,337 lei /mp/lună

5 lei/mp/zi

5 lei/mp/zi

13 lei/ vehicul

13 lei/ vehicul

55 lei/vehicul

55 lei/vehicul

10 lei/vehicul

10 lei/vehicul

10 lei/an/vehicul

10 lei/an/vehicul

20 lei/mp/lună

20 lei/mp/lună

40 lei/mp/lună

40 lei/mp/lună

30 lei/oră

30 lei/oră

20 lei/oră
30 lei/oră
25 lei/lună/medic
10 lei/oră

20 lei/oră
50 lei/oră
25 lei/lună/medic
10 lei/oră

245 lei/luna

400 lei/luna

198 lei/luna

200 lei/luna

490 lei/luna

800 lei/luna

50 lei/zi
70 lei/zi
70 lei/zi

50 lei/zi
100 lei/zi
250 lei/zi

se poate pune la dispoziţie gratuit cu acordul conducerii instituţiei de
învăţământ

IV.

Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de liberă trecere (HCL
28/29 noiembrie 2012)
1) grad I - 3,5 tone-16 tone (orele 05,00-09,00 si 18,0022,00)
2) grad II – 3,5 tone -16 tone(orele 22,00 - 05,00)
3) grad III – 16 tone- 24 tone(orele 0,00-24,00) si 3,5 tone16 tone(orele 09,00-18,00)
4) taxa trecere pentru o zi
3,5 tone -16 tone
- 16 tone - 24 tone
- peste 24 tone

Pentru eliberarea autorizatiei de libera trecere pentru o perioada de 6 luni beneficiarul va avea o reducere de 15%,
iar pentru 12 luni reducerea va fi de 30%
Alte taxe stabilite de consiliul local
V.

1) taxă aviz – obţinere autorizaţie de către cei care execută
operaţii de recuperare a deşeurilor refolosibile

x
264 lei

x
265 lei
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2) taxă pentru avizarea programului de funcţionare
3) Taxă efectuare fotocopii de pe documentele solicitate de
persoane fizice, juridice sau instituţii, inclusiv copii certificate
pentru autencitate si acte din arhiva
1
3) Taxa pentru efectuarea de fotocopii de pe listele electorale
permanente care se pun la dispozitia partidelor politice
2
3) Taxa pentru efectuarea de fotocopii din registrul agricol
4) Taxe efectuare fotocopii de pe documentele prezentate de
cetateni necesare la intocmirea dosarelor de autorizare sau
eliberare acte stare civila – format A3 sau A4
5) Pentru organizare de şantier
6) Pentru ocuparea domeniului public de către societăţi
comerciale şi persoane fizice în vederea executării lucrărilor
de branşamente şi racorduri, etc, dar nu mai mult de 72 de
ore :
- pentru suprafeţe carosabile
- pentru suprafeţe pietonale
- alte terenuri
7) Taxă pentru folosirea exclusivă a unor trasee pentru rețele de
apă, canalizare și apă geotermală care nu fac parte din
infrastructura tehnico-edilitară a orașului Călimănești,
amplasate pe domeniul public sau privat al acestuia
(conform regulament Anexa nr. 10 )
8) Taxa înregistrare fiscala a bunurilor impozabile (mobile sau
imobile)
9) Taxă oficiere căsătorii
00
00
- Luni – vineri în intervalul dintre orele 8 -16
01
00
- Luni – vineri în intervalul dintre orele 16 -18
00
00
- Sâmbătă în intervalul dintre orele 10 -17
00
00
- Duminica în intervalul dintre orele 10 -17
10) Taxă acces pentru filmare căsătorii lei/eveniment
11) Taxă acces fotografiere căsătorii lei/eveniment
12) Taxa de desfacere a casatoriei prin acordul sotilor ( stabilită
prin HCL 16/31.03.2011 )
13) Taxă eliberare autorizaţie operator taxi
14) Taxă pentru eliberare autorizaţie taxi, precum şi pentru viza
anuală a acestora
15) Taxă pentru modificarea autorizaţiilor taxi
16) Taxă pentru eliberare duplicat autorizaţie taxi
17) Taxă închiriere sala de sport activități organizate pentru copiii
,
1
17 )Taxă închiriere sala de sport activități organizate pentru
copii – regim de abonament lunar maxim 10 ore
18) Taxă închiriere sală de sport (altele decât cele prevăzute la
punctul 17)
1
18 ) Taxă închiriere sala de sport activități organizate – regim
de abonament lunar maxim 10 ore
19) Taxa inchiriere cămin cultural,
20) Taxa inchiriere scena de vară
VI.

Taxa pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi
utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc
infrastructura publica locala
Taxa pentru vehicule lente - lei/an/vehicul

59 lei

60 lei

7 lei/pagina

7 lei/pagina

0,30 lei/pagina

0,30 lei/pagina

1 lei/pagina

1 lei/pagina

1 lei/pagina

1 lei/pagina

2 lei/mp/zi

2 lei/mp/zi

x

x

4 lei/mp/zi
3 lei/mp/zi
2 lei/mp/zi

4 lei/mp/zi
4 lei/mp/zi
4 lei/mp/zi

3 euro/ml de
rețea*

3 euro/ml de
rețea*

5 lei/bun

5 lei/bun

50 lei
70 lei
70 lei
300 lei

50 lei
100 lei
300 lei
300 lei

20 lei
15 lei

20 lei
15 lei

500 lei

500 lei

35 lei/autorizaţie
358
lei/an/autovehicul

35 lei/autorizaţie
358
lei/an/autovehicul

7 lei/autorizaţie

7 lei/autorizaţie

35 lei/autorizaţie

35 lei/autorizaţie

10 lei/ora

10 lei/ora

50 lei/luna

50 lei/luna

50 lei/ora

50 lei/ora

250 lei/luna

250 lei/luna

3 lei/mp/zi
10 lei/oră

30 lei/oră
10 lei/oră

pers.
Fizice
55

pers.
Juridic
e
70

pers.
Fizice
55

pers.
Juridic
e
70

*Taxa se stabilește și se achită la cursul BNR valabil la data plății
Pentru vehiculele lente existente în patrimoniul persoanelor fizice sau juridice la data de 1 ianuarie,
taxele locale datorate pentru întregul an fiscal se achită până cel tarziu la data de 31 martie a anului de
referinţă.
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Pentru vehiculele lente dobândite după data de 1 ianuarie, taxa locală se datorează începând cu data
de întâi a lunii următoare celei în care s-a dobândit vehiculul lent, proporţional cu perioada rămasă până la
sfârşitul anului fiscal respectiv, şi se achită în cel mult 30 de zile calendaristice de la data dobândirii.
Pentru vehiculele lente înstrăinate ori scoase din funcţiune, taxele locale aferente se dau la scădere
începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs aceasta situaţie, proporţional cu perioada
rămasă până la sfârşitul anului fiscal.
Pentru vehiculele lente dobândite în cursul anului, persoanele vor depune declaraţia fiscală în termen
de 30 de zile de la data dobândirii sub sancţiunile prevăzute la art. 493 din Legea 227/2015.
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Anexa nr. 4
HCL nr. ............/.............
TAXE INSTITUITE DE CONSILIUL LOCAL
în baza prevederilor Art. 484 din Legea 227/2015

1. Taxa de urgenţă
INSTITUITE DE CONSILIUL AL ORASULUI CALIMANESTI PENTRU ANUL 2021
Nivel taxă

Nr.
Crt

TAXĂ

1
2

Pentru eliberare CERTIFICAT DE URBANISM – maxim 10 zile
Pentru eliberare AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE –
maxim 7 zile
Pentru eliberarea ADEVERINŢĂ DE ROL AGRICOL necesară la alte
instituţii – eliberare în 24 de ore de la depunerea cererii
Pentru eliberare CERTIFICATE DE ATESTARE FISCALĂ – eliberare în
în 4 ore de la depunerea cererii
- pentru persoanele fizice
- pentru persoanele juridice
Pentru operare în evidența fiscală în regim de urgență (în termen de 3
zile lucrătoare de la data depunerii declarațiilor însoțite de documente
justificative) a dobândirilor / înstrăinărilor / modificărilor de bunuri: clădiri
sau terenuri
- persoane fizice
- persoane juridice

3
4

5

6

Pentru vizare documente privind înregistrarea (înmatricularea),
scăderea (radierea) mijloacelor de transport – eliberare în ziua depunerii
cererii*
- înregistrare/radiere – persoane fizice
- înregistrare/radiere – persoane juridice

7

Taxă vizare documente privind înregistrarea (înmatricularea), scăderea
(radierea) mijloacelor de transport – eliberare începînd cu ziua următore
depunerii cererii*
- înregistrare/radiere – tillaje fizice

2020
200

- lei
2021
400

300

600

20

30

x

X

40
60

40
60

x

x

20
40

20
40

x

x

20
30

20
40

x

x

4

4

- înregistrare/radiere – persoane juridice

5
5
* În cazul mijloacelor de transport taxa de înregistrare nu se cumulează cu taxa de viză.
Taxele de urgenţă se calculează prin grija structurilor de specialitate din cadrul primariei şi se plătesc în
momentul depunerii cererilor ori documentelor cu menţiunea « LA URGENŢĂ », la casieria Primariei Orașului
Călimănești.

CERTIFICATUL DE ATESTARE FISCALA
EMIS DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE
(1) Certificatul de atestare fiscală se emite de organul fiscal local, la solicitarea ontribuabilului/plătitorului.
Certificatul se emite şi la solicitarea autorităţilor publice în cazurile şi în condiţiile prevăzute de reglementările
legale în vigoare, precum şi la solicitarea notarului public, conform delegării date de către contribuabil.
(2) Certificatul de atestare fiscală se eliberează pe baza datelor cuprinse în evidenţa creanţelor fiscale a
organului fiscal local şi cuprinde obligaţiile fiscale restante şi, după caz, obligaţiile fiscale scadente până în
prima zi a lunii următoare depunerii cererii, precum şi alte creanţe bugetare individualizate în titluri executorii
emise potrivit legii şi existente în evidenţa organului fiscal local în vederea recuperării.
(3) Certificatul de atestare fiscală se emite în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data solicitării şi
este valabil 30 de zile de la data emiterii.
(4) Certificatul de atestare fiscală emis în condiţiile prezentului articol poate fi prezentat în original sau în
copie legalizată oricărui solicitant.
(5) Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor şi a mijloacelor de transport,
proprietarii bunurilor ce se înstrăinează trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste
achitarea tuturor obligaţiilor de plată datorate bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se
află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează, potrivit alin. (2). Pentru bunul ce se înstrăinează, proprietarul
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bunului trebuie să achite impozitul datorat pentru anul în care se înstrăinează bunul, cu excepţia cazului în care
pentru bunul ce se înstrăinează impozitul se datorează de altă persoană decât proprietarul.
(6) Actele prin care se înstrăinează clădiri, terenuri, onstituti mijloace de transport, cu încălcarea
prevederilor alin. (5), sunt nule de drept.
(7) Prevederile alin. (5) şi (6) nu sunt aplicabile în cazul procedurii de executare silită, procedurii insolvenţei şi
procedurilor de lichidare.

2. Taxa specială pentru salubrizare oraș Călimăneşti
(conform regulament Anexa nr 11)
Nivel taxă
Nr.
Crt

- lei

TAXĂ

1.

Taxă specială de salubrizare

2
.

Taxă specială de salubrizare (pentru utilizatorii non caznici fara
contract) – Persoane juridice (minim 0,5 mc/lună)

2020

2021

12,00
lei/persoană/
lună
120,00
lei/mc/luna

12,00
lei/persoană/
lună
120,00
lei/mc/luna

3. Taxa specială pentru promovare turistică în orașul stațiune Călimăneşti
(conform regulament Anexa nr 9)
Nivel taxă
Nr.
Crt
1.

- lei

TAXĂ
Taxă specială de promovare turistica

2020

2021

-

2,00
lei/zi/camera

Scutiri/facilitati
Nu se datorează taxă pentru promovare turistică pentru camerele în care se cazează:
a) persoanele prevăzute la art. 2 lit. A), c)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru
recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi
urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările
ulterioare ;
b) veteranii de război, şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război ;
c) persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 republicat, cu modificările şi completările
ulterioare şi a persoanele fizice prevăzute la art. 1 din OG 105/1999 aporobată cu modificări şi completări prin
Legea 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare ;
d) persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv
reprezentanţi legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de
invaliditate, dacă îî însoţesc pe acestia ;
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Anexa nr. 5
HCL nr. …........./…..........
Valoarea despăgubirilor pentru distrugeri şi sancţiuni contravenţionale
instituite de Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti
1. Valoare despăgubiri pentru distrugeri şi degradări bunuri din domeniul public şi privat al oraşului
Călimăneşti şi pentru ocuparea abuzivă de terenuri
Nr.
Categorii distrugeri, degradări bunuri
Crt.
1
Distrugerea/degradarea a 1 mp stradă pavată
2
Distrugerea/degradarea a 1 mp stradă asfalată
3
Distrugerea/degradarea a 1 mp stradă betonată
4
Distrugerea/degradarea a 1 mp stradă altă categorie
5
Distrugerea/degradarea a 1 mp trotuar
6
Distrugerea/degradarea a 1 ml rigolă sau șanț
7
Distrugerea/degradarea a 1 mp pod sau podeț
8
Distrugerea/degradarea a 1ml borduri
9
Distrugerea/degradarea a 1 ml împrejmuire din lemn
10
Distrugerea/degradarea a 1 ml împrejmuire din prefabricate beton
11
Distrugerea/degradarea a 1 ml împrejmuire plasă sârmă pe ramă
12
Distrugerea/degradarea a 1 ml împrejmuire gard viu
13
Distrugerea/degradarea a 1 mp zona verde
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38

NIVEL taxă
2020
2021
158 lei
160 lei
301 lei
310 lei
253 lei
260 lei
158 lei
160 lei
x
170 lei
x
1000 lei
x
170 lei
x
110 lei
174 lei
175 lei
222 lei
250 lei
158 lei
160 lei
95 lei
100 lei
158 lei
160 lei
443 lei
1000 lei
301 lei
500 lei
222 lei
500 lei
143 lei
300 lei
301 lei
300 lei
79 lei
1000 lei
158 lei
1200 lei
301 lei
1700 lei
443 lei
2000 lei
318 lei
300 lei
443 lei
450 lei
x
300 lei
x
1000 lei
x
200 lei
443 lei/buc 450 lei/buc
285 lei/buc 300 lei/buc
222 lei/mp
250 lei/mp
443 lei/buc 450 lei/buc

Distrugerea/degradarea unei bănci
Distrugerea/degradarea unui scaun
Distrugerea/degradarea unui coş pentru colectat deșeuri stradale
Distrugerea/degradarea unui vas pentru flori din beton
Distrugerea/degradarea unui vas pentru flori mozaicat
Distrugerea/degradarea unui arbore cu diametru până la 10 cm
Distrugerea/degradarea unui arbore cu diametru până la 15 cm
Distrugerea/degradarea unui arbore cu diametru până la 20 cm
Distrugerea/degradarea unui arbore cu diametru peste 20 cm
Distrugerea/degradarea unui semn de circulaţie
Distrugerea/degradarea unui semn de orientare sau dirijare
Distrugerea/degradarea unui indicator rutier
Distrugerea/degradarea unui panou de afișaj
Distrugerea/degradarea unui separator de sens
Distrugerea/degradarea elementelor ornamentale la fântânile arteziene
Distrugerea/degradarea elementelor ornamentale la scările monumentelor
Distrugerea/degradarea suprafeţelor pietonale mozaicate
Distrugerea/degradarea capacelor la căminele de vizitare, necarosabile
Distrugerea/degradarea capacelor la gurile de scurgere pentru colectarea
259 lei/buc
apelor pluviale
Distrugerea/degradarea capacelor carosabile la căminele de vizitare
792 lei/buc
Ocuparea abuzivă de teren în vederea cultivării de legume sau
3 lei/mp/zi
includerea în curţi
Ocuparea abuzivă de teren în vederea comercializării ambulante a
x
produselor agroalimentare sau industriale :
- târguri
13 lei/mp/zi
- trotuare şi spaţii verzi
24 lei/mp/zi
Ocuparea abuzivă de teren cu construcţii provizorii pentru comercializarea
8 lei/mp/zi
de bunuri
Ocuparea abuzivă de teren cu schele, macarale sau alte tillaje pentru
x
construcții, recipienți destinați colectării deșeurilor
Ocuparea de teren domeniu public al orașului cu autovehicule oferite
spre vânzare

60 lei/
autovehicul/
zi

350 lei/buc
800 lei/buc
3 lei/mp/zi
x
15 lei/mp/zi
25 lei/mp/zi
10 lei/mp/zi
4 lei/mp/zi
100 lei/
autovehicul
/ zi
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2. Sancţiuni contravenţionale instituite de Consiliul Local al oraşului Călimăneşti
Nr.
Crt.
1

HCL prin care s-a instituit şi fapta sancţionată
HCL 1/31.07.2007 privind normele de salubrizare ale
oraşului Călimăneşti
- Sancţiuni prevăzute la art 27 literele (a),(b),(c),(d),(e),(i)
- persoane fizice
- persoane juridice
- Sancţiuni prevăzute la art 27 literele (f),(g),(h)
- persoane fizice
- persoane juridice
- Sancţiuni prevăzute la art 28 litera (a),(f), art 30 litera (b) art
31
- Sancţiuni prevăzute la art 28 litera (b),(c),(e)
- Sancţiuni prevăzute la art 28 litera (d),(g),(h)
- Sancţiuni prevăzute la art 30 litera (c)
- Sancţiuni prevăzute la art 30 litera ,(d),( e), (f)
- Sancţiuni prevăzute la art 36 litera ,(a),(b),(d),(e),(i),(j)
,(k),(l),(m),(n),(o)
- persoane fizice
- persoane juridice
- Sancţiuni prevăzute la art 36 litera ,(c),(f),(g),(h)
- persoane fizice
- persoane juridice
- Sancţiuni prevăzute la art 37 litera ,(a),(c),(d),(e),(f)
- persoane fizice
- persoane juridice
-Sancţiuni prevăzute la art 37 litera ,(b),(h),(i),
- persoane fizice
- persoane juridice
- Sancţiuni prevăzute la art 37 litera (g)
- persoane fizice
- persoane juridice
- Sancţiuni prevăzute la art 37 litera (î)
- persoane fizice
- persoane juridice
- Sancţiuni prevăzute la art 37 litera (j)
- persoane fizice
- persoane juridice
- Sancţiuni prevăzute la art 38
- Sancţiuni prevăzute la art 39 litera (a),(b),(c),(d),(e)
- persoane fizice
- persoane juridice
- Sancţiuni prevăzute la art 39 litera (f)
- persoane fizice
- persoane juridice
- Sancţiuni prevăzute la art 40 litera (a),(b)(c),(h),(i),(j)
- persoane fizice
- persoane juridice
- Sancţiuni prevăzute la art 40 litera (e),(f), (k) (l)
- persoane fizice
- persoane juridice
Sancţiuni prevăzute la art 40 litera (g)
- persoane fizice
- persoane juridice
-Sancţiuni prevăzute la art 41 litera (a),(b)(c)
- persoane fizice
- persoane juridice
-Sancţiuni prevăzute la art 42
- persoane fizice

Niveluri 2020
minim –maxim

Niveluri 2021
minim –maxim

300 - 750
500 - 1.500
100 - 300
200 - 500
750 – 2.000
500 - 1.500
200 - 500
100 - 300
200 - 500

100-300
200-500
50-100
100-300
200-500
500-1.500
50-100
100-300
10 – 100
150 – 300
25 - 300
500 – 1500
25 - 100
200 – 500
750-2.000
50-100
100-300
100-300
200-500
100-300
200-500
200 - 500
500 – 1.500
50 – 100
100 – 300
100 – 300
200 – 500
100 – 300
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- persoane juridice
Sancţiuni prevăzute la art 43 litera (a) – (k)
- persoane fizice
- persoane juridice
-Sancţiuni prevăzute la art 43 litera (l)
- persoane fizice
- persoane juridice
-Sancţiuni prevăzute la art 44 litera (a),(b),(c),
- persoane fizice
- persoane juridice
-Sancţiuni prevăzute la art 44 litera (d),(e)(f)
- persoane fizice
- persoane juridice
Sancţiuni prevăzute la art 45 litera (a),(b)
- persoane fizice
- persoane juridice
Sancţiuni prevăzute la art 45 litera (c),
- persoane fizice
- persoane juridice
Sancţiuni prevăzute la art 45 litera (e),(f),(g),(h),(k),(j)
- persoane fizice
- persoane juridice
Sancţiuni prevăzute la art 45 litera (d)
- persoane fizice
- persoane juridice
Sancţiuni prevăzute la art 45 litera (i)
- persoane fizice
- persoane juridice
Sancţiuni prevăzute la art 49
- persoane fizice
- persoane juridice
2

3

4

5

6

HCL 45/30.11.2004 privind aprobarea regulamentului şi
funcţionarea pieţelor agroalimentare bazare targuri si
oboare din oraşul Călimăneşti faptele prevazute la art 30
alin (2) literele:
- (b),(c),(d), (h), (l), (n), (m) , (o),
- (e) (f) (g) (i) (j) (k), (n),(p), (r), (s)
HCL 28/29.11.2012 privind autorizarea si desfasurarea
activitatii de transport greu si aprovizionare in orasul
Calimanesti – faptele prevazute la art 14
HCL 32/28.04.2005 privind aprobarea procedurii de avizare
a programului de functionare a agentilor economici
- Contraventii prevazute la art 9 literele (a),(b)
- Contraventii prevazute la art 9 litera ( d)
- Contraventii prevazute la art 9 litera (c)
HCL 20/20.04.2008 privind aprobarea regulamentului
de organizare si executare a serviciului de transport
persoane in regim de taxi in orasul Calimanesti prevazute la
art 28 literele
- (a)
(b)
(c )
- (d)
HCL 86/28.112013 privind desfășurarea activităților de
comerț stadal pe raza orașului Călimănești prevăzute la:
art. 13
art. 14
art. 15

200 – 500
200 - 300
500 – 1.500
300 - 750
500 – 1.500
200 - 500
200 - 500
500 – 1500
500 – 1500
100 – 300
200 – 500
100 – 300
500 – 1500
200 – 500
200 – 500
500 – 1500
500 – 1500
100 – 300
100 – 300
100 – 300
200 – 500

100 – 500
50 – 200

100 – 500
50 – 200

300 – 1.000

300 – 1.000

200 – 800
300 – 900
100 – 300

200 – 800
300 – 900
100 – 300

100 – 500
100 – 500
1.000 – 5.000
5.000 – 25.000

100 – 500
100 – 500
1.000 – 5.000
5.000 – 25.000

1.500 – 2.000
800 – 1.500
500 – 800

1.500 – 2.000
800 – 1.500
500 – 800
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7

Regulament privind stabilirea unor măsuri pentru păstrarea
ordinii şi curăţeniei în orașul Călimanesti
pentru persoane fizice
Art. 2 lit. f), g), h), i), k)
Art. 3 lit. b)
Art. 5 lit. a), e)
Art. 7 alin. (4)
Art. 10 lit. d)

300 - 1.000

Art. 6 lit. a), c), j), r)

400 - 2.000

Art. 7 alin. (1), (2)
Art. 8

300 – 2.000

Art. 2 lit. a), b), c),d), e),l), m), o), p), q), r), s), t), u), v), y), z)
Art. 3 lit. c), d), e), f), g), h), i), j)
Art. 5 lit. b), c), d)
Art. 6 lit. b),g), h), i), k), 1), m), q), s)
Art. 9
Art. 10 lit. a), b), c), e), f), g), h), i), j), k)
Art. 11

400 - 2.500

Art. 3 lit. a)
500 - 1.000
Art. 4
Art. 5 lit. f)
Art. 6 lit. f), n), o)
500 - 2.000
Art. 2 lit. j)
Art. 6 lit. e), p), t)
Art. 15

500 - 2.500

Art. 2 lit. n), Art.6 lit.u)
1.000 - 2.500
Art. 2 lit. w), x)
2.000 - 2.500
pentru persoane juridice
Art. 2 lit. f), g), h)
Art. 5 lit. a), e)

500 - 1.500

Art. 3 lit. a)

500 - 1.000

Art. 2 lit. a), b), i), y), z)
Art. 3 lit. c), d), e), h), i), j)
Art. 5 lit. f)
Art. 6 lit. a), g), i), k), l), m)
Art. 9 lit. a), b), c), d)
Art. 10 lit. c), e), f), g), h), k)
Art. 15
Art. 6 lit. c), j), r)
Art. 7 alin. (1), (2)
Art. 8
Art. 10 lit. d)
Art. 2 lit. c), d), e), j), 1), m), o), p); q), r), s), t), u), v)
Art. 3 lit. f), g)
Art. 4
Art. 5 lit. b), c), d)
Art. 6 lit. b), q), s)
Art. 10 lit. a), b), i), j)
Art. 11
Art. 6 lit. f), h), n), o)
Art. 6 lit. e), p), t)

500 - 2.500

600 - 2.000

600 - 2.500

800 - 2.500
1.000 - 2.500
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Art. 2 lit. n), Art.6

2.000 - 2.500

Sumele de încasat se calculează prin grija personalului cu atribuţiuni din cadrul aparatului de
specialitate al primarului şi din serviciile publice şi se constituie venit al bugetului local.
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se face de persoanele împuternicite de primar prin
dispoziţie, iar sumele încasate se fac venit la bugetul local.
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Anexa nr. 6
HCL nr. ............/.............
TAXE ŞI SANCŢIUNI CONTRAVENŢIONALE
stabilite în baza unor legi speciale, surse de venit al bugetelor locale pentru anul 2021
1. LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările ulterioare
ANEXA – LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
Nr. crt.

Extras din norma juridică

- LEI -

CAPITOLUL I
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei şi
Libertăţilor Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum
şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice
2020

2021

Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de
alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea
atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a
1
3
3
certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă
un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o
altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare
2
Eliberarea certificatelor de atestare fiscală
5
5
3
Eliberarea extras plan parcelar
10
10
4
Verificare si avizare documentatie cadastrala
25
25
5
Taxă deschidere succesorală
21
21
6
Eliberare adeverinţe de rol agricol
5
5
7
Eliberare adeverinţe din arhivă
30
30
8
Eliberare adeverinţe de rol agricol necsare pentru vânzare terenuri
x
x
- intravilan cu construcţii
50
50
- intravilan fără construcţii
45
45
- extravilan
30
30
Nu se aplică taxa de eliberare a certificatelor de atestare fiscală și/sau a adeverințelor de rol agricol
necesare dovedirii situației patrimoniale pentru persoanele defavorizate care se solicită în scopul
obținerii unor prestații sociale și nici pentru cele emise pentru diverse compartimete ale instituției și
sau alte instituții în vederea informării.

2. ORDONANŢA DE URGENŢĂ NR. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate
ale cetăţenilor români.
LEI
NIVEL TAXA
Nr.
Serviciul efectuat
crt.
2020
2021
1
Contravaloare carte de identitate
7
7
2
Contravaloare carte de identitate provizorie
1
1
3
Furnizare date
1 leu/persoana
1 leu/persoana
4
Identificarea persoanelor pe teritoriul României
35 lei/persoană
35 lei/persoană
solicitată de cetăţenii străini
Se stabilesc şi se încasează prin grija personalului din cadrul Direcţiei de Evidenţă a persoanelor.

3. LEGEA NR. 7/1996 - a cadastrului şi a publicităţii imobiliare
LEI
Nr.
crt.
1

Denumire
Taxă pentru emiterea certificatului de atestare a stadiului realizarii unei
construcţii pentru care nu s-a emis autorizatie de construire ( pentru
cladirile rezidentiale sau anexele acestora taxa se reduce cu 50%)

NIVEL
2020
1% din
valoarea de
impozitare a

2021
1% din
valoarea de
impozitare a
30

Taxă pentru emiterea certificatului de atestare a stadiului realizarii unei
2
construcţii pentru care s-a emis autorizatie de construire persoane fizice
Taxă eliberare certificat de atestare a stadiului realizarii unei construcţii 3
pentru care s-a emis autorizatie de construire persoane juridice
Se stabilesc şi se încasează prin grija celor care emit certificatele de atestare.

constructiei

constructiei

50

50

500

500

4. SANCŢIUNI CONTRAVENŢIONALE STABILITE PRIN LEGI SPECIALE
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
Art. 493 alin. (3)

Art. 493 alin. (4)

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei,
iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 279 de lei la 696 de lei
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 325 de lei la 1578 lei.
Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494 alin.
(12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 la 2.500 lei.

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
(6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin.
(3) şi (4) se majorează cu 300%, respectiv:
- contraventia prevazută la alin. (2) lit. a) se sanctionează cu amendă de la 280 de lei la
Art. 493 alin. (5)
1116 de lei, iar cele de la lit. b)- d) cu amenda de la 1116 lei la 2784 lei.
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1300 de lei la 6312 lei.
Constatarea şi aplicarea sancţiunilor este în competenţa persoanelor împuternicite de primar din cadrul Direcţiei
Economice.
b) Legea nr. 119/1996, cu privire la actele de stare civilă
LEI
Niveluri sancţiuni
Nr.
Faptele sancţionate contravenţional
2020
2021
crt.
minim - maxim
minim - maxim
1
Contravenţiile prevăzute la art.63 alin(1) lit. a-c
50 - 150
50 - 150
2
Contravenţiile prevăzute la art.63 alin(1) lit. d-r
100 - 200
100 - 200
Constatarea şi aplicarea sancţiunilor este în competenţa persoanelor împuternicite de primar din cadrul Direcţiei
de Evidenţă a Persoanelor.
c) Ordonanţa de Urgenţă nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor
români
LEI
Niveluri sancţiuni
Nr.
Faptele sancţionate contravenţional
2020
2021
crt.
minim - maxim
minim - maxim
1
Contravenţiile prevăzute la art. 14 alin (4), art. 23
25 - 50
25 - 50
alin(1), art. 24 şi art.38 alin(4)
2
Contravenţiile prevăzute la art.12 alin(2), art.18
40 - 80
40 - 80
alin(1), art.19 alin(2), art.39 şi art.40
3 Contravenţiile prevăzute la art.25, art 34 alin(2), art 36
75 - 150
75 - 150
Constatarea şi aplicarea sancţiunilor este în competenţa persoanelor împuternicite de primar din cadrul
compartimentului de Evidenţă a Persoanelor.
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Anexa nr. 7
HCL nr. ............/.............

REGULAMENT
privind procedura de acordare a facilităţii fiscale de reducere cu 50% a impozitului pe
clădiri datorat de contribuabilii persoane fizice, pentru anul fiscal 2021, în temeiul
art.456, alin.(2) litera n) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,

In conformitate cu cadrul legal de reglementare, respectiv dispoziţiile :
 art.456, alin.(2) litera m) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
 Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.18/2009 pentru cresterea performantei energetice a
blocurilor de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2011, modificata
si completata de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 63/07 noiembrie 2012
 Ordinul 163/540/23/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei
de Urgenta a Guvernului nr.18/2009 pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de
locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2011;
 Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii;
se aproba prezentul Regulament care reglementeaza procedura de acordare a facilitatii fiscale de
reducere cu 50% a impozitului pe cladiri datorat de contribuabilii persoane fizice, in oraşul
Călimăneşti pentru anul fiscal 2021, în temeiul art.456, alin.(2) litera m) din Legea nr.227/2015 privind
Codul fiscal:

Art.(1)
a) Pentru anul fiscal 2021 se reduce cu 50% impozitul pe cladiri datorat de contribuabilii
persoane fizice, proprietari ai apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat
lucrări de intervenţie pe cheltuiala proprie, pe baza procesului verbal de recepţie la terminarea
lucrarilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie
recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în
raportul de audit energetic, aşa cum este prevăzut în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.18/2009
privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr.158/2011, modificată şi completată de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/07
noiembrie 2012.
b) Lucrările de intervenţie/activitaţile pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de
locuinte, eligibile in sensul actelor normative mentionate, sunt :
 lucrări de reabilitare termică a anvelopei;
 lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire;
 instalarea, după caz, a unor sisteme alternative de producere a energiei din surse
regenerabile - panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de căldură şi/sau
centrale termice pe biomasă, inclusiv achiziţionarea acestora -, în scopul reducerii
consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră şi
pentru care nu au fost aprobate dosarele de finanţare prin «Programul privind instalarea
sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau
completarea sistemelor clasice de încălzire», în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
 Lucrările de reabilitare termică a anvelopei cuprind:
 izolarea termică a faţadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente,
inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie termoizolantă
pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate, tâmplărie dotată cu
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dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei
condensului pe elementele de anvelopă;
 izolarea termică a faţadei - parte opacă, inclusiv termo-hidroizolarea terasei, respectiv
termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, cu sisteme
termoizolante;
 închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea
termică a parapeţilor;
 izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului
sunt prevăzute apartamente la parter.
 Lucrările de reabilitare termică a sistemului de încălzire cuprind:
 repararea/refacerea instalaţiei de distribuţie între punctul de racord şi planşeul peste
subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de
căldură şi masă, precum şi montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare şi a
robinetelor de presiune diferenţială la baza coloanelor de încălzire în scopul creşterii
eficienţei sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a reţelei;
 repararea/înlocuirea cazanului şi/sau arzătorului din centrala termică de bloc/scară, în
scopul creşterii randamentului şi al reducerii emisiilor de CO(2).
 Odată cu executarea lucrărilor de intervenţie pot fi eligibile şi următoarele lucrări conexe, în
condiţiile în care acestea se justifică din punct de vedere tehnic în expertiza tehnică şi, după
caz, în auditul energetic:
 repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de
desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe;
 repararea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a
apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a
apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;
 demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa
blocului de locuinţe, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de
intervenţie;
 refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;
 repararea/refacerea canalelor de ventilaţie din apartamente în scopul
menţinerii/realizării ventilării naturale a spaţiilor ocupate;
 realizarea lucrărilor de rebranşare a blocului de locuinţe la sistemul centralizat de
producere şi furnizare a energiei termice;
 montarea echipamentelor de măsurare individuală a consumurilor de energie;
 repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura
blocului de locuinţe.
 Lucrările se fundamentează în raportul de audit energetic şi, după caz, în raportul de
expertiză tehnică şi se detaliază în proiectul tehnic şi detaliile de execuţie.
Art.(2) – De facilitatea fiscală prevăzută la art.(1) beneficiază doar proprietarii (persoane fizice) de
apartamente din blocurile de locuinte construite după proiecte elaborate în perioada 1950-1990 şi
care au executat lucrările de interventie pe cheltuiala proprie, precum si proprietarilor de locuinte
realizate dupa proiecte elaborate in perioada 1950-1990, cu destinatia de :
a) Locuinte sociale si celelalte unitati locative, aflate in proprietatea/administrarea consiliului
local, indiferent daca sunt amplasate in blocuri de locuinte sau sunt locuinte unifamiliale;
b) Locuinte unifamiliale, proprietari persoane fizice, cu adaptarea solutiilor in functie de
caracteristicile, particularitatile si valoarea arhitecturala a locuintelor.
Conform art.2 din OG nr.18/2009 , expresia “bloc de locuinte” are urmatoarea semnificatie : “ cladireimobilul format din proprietati individuale definite ca apartamente si proprietatea comuna indiviza.
Expresia vizeaza atat cladirea in ansamblul sau, cat si parti ale acesteia – tronsoane de bloc –
separate prin rost.”, iar expresia “locuinta unifamiliala” are urmatoarea semnificatie :”cladire cu
destinatia de locuinta care satisface cerintele de locuit ale unei persoane sau familii.”
Art.(3) - Facilitatea fiscală prevăzută la art.(1) nu se acordă proprietarilor care au beneficiat de lucrări
de intervenţie realizate cu contributie financiara de la bugetul local/stat conform OUG nr.18/2009 şi
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proprietarilor care au beneficiat de facilităţi fiscale pentru lucrări realizate în baza Legii nr.153/2011
privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural ambientale a clădirilor.
Art.(4) – Facilitatea fiscală prevăzută la art.(1) se acordă pe o perioada de 5 (cinci) ani şi doar pe
baza certificatului energetic care confirmă realizarea recomandărilor propuse în auditul energetic, cu
începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare.
Art.(5)
a) Cererile pentru acordarea facilităţii fiscale în anul 2021, se depun de contribuabilii persoane
fizice la Primăria Oraşului Călimănesti– Direcţia Economico – Financiară, individual, până la data de
15 martie 2021 inclusiv. Termenul este de decădere.
b) Cererile vor fi însoţite obligatoriu de următoarele documente:
 Copie buletin/carte de identitate a solicitantului (în cazul in care sunt mai mulţi proprietari se
vor prezenta toate documentele de identitate);
 Copie act proprietate şi schiţă cadastrală;
 Extras CF al imobilului, valabil la data depunerii cererii;
 Copia autorizaţiei de construire pentru lucrările de reabilitare termică;
 Copia procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, din care să rezulte că s-au realizat
lucrările recomandate de auditorul energetic, semnat de reprezentantul administratiei publice locale
şi încheiat, cel mai târziu, până la data de 31 decembrie 2020;
 Certificatul de audit energetic prin care se confirmă realizarea recomandărilor propuse în
auditul energetic, eliberat până cel mai târziu, la data de 31 decembrie 2020;
 Declaraţia pe propria răspundere a proprietarului imobilului că lucrările de intervenţie au fost
realizate pe cheltuială proprie;
 Certificat de atestare a obligatiilor fiscale catre bugetul local;
 In cazul lucrărilor efectuate în comun, Direcţia Urbanism va emite un înscris solicitanţilor –
Asociaţii de Proprietari, care va cuprinde : numărul şi data procesului verbal de recepţie, certificatul
de performanţă energetică a clădirii şi copia autorizaţiei de construire. Asociaţia de proprietari va
înmâna câte o copie a acestui înscris fiecărui proprietar, care o va depune anexată la celelate
documente , la cererea pentru acordarea facilităţii fiscale.
Art.(6) – În cazul în care se constată ulterior acordării facilităţii fiscale, ca documentele prezentate de
solicitant cu privire la realizarea lucrarilor, au fost întocmite cu încălcarea reglementărilor legale,
facilităţile fiscale se consideră ca fiind acordate necuvenit contribuabililor în cauză, acestora
stabilindu-li-se din oficiu obligaţiile de plată referitoare la impozitul pe clădiri corespunzător, la care se
adaugă accesoriile calculate de la data de când impozitul pe clădiri se datora bugetului local, în
situaţia în care nu s-ar fi acordat facilitatea fiscală şi, până la data efectuării plăţii, inclusiv, daca este
cazul, recalcularea bonificaţiei acordate pentru plata cu anticipaţie a obligaţiilor către bugetul local
până la data de 15 martie 2021.
Art.(7) – Beneficiază de aceasta facilitate fiscala, contribuabilii, persoane fizice, care la data
depunerii cererii nu au obligatii de plata restante catre bugetul local, inclusiv amenzi.
Art.(8) – Facilitatea fiscală acordată potrivit prezentului Regulament, nu se menţine în cazul în care
beneficiarul facilităţii fiscale înstrăinează sub orice formă imobilul respectiv.
Art.(9) – Prezentul regulament este aplicabil proprietarilor, persoane fizice cu domiciliul în
Călimăneşti, care utilizează imobile definite conform art.(2), cu destinaţia de locuinţă şi numai pentru
o clădire folosită ca domiciliu , conform actelor de identitate.
Art.(10) – Beneficiarii facilităţii fiscale şi cuantumul acesteia pe fiecare contribuabil se înscriu într-o
anexă la hotărârea prin care se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar pentru anul 2021.
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Anexa nr. 8
HCL nr. ............/.............

REGULAMENT
privind procedura de acordare a facilităţii fiscale de scutire la plata a impozitului pe
clădiri datorat de contribuabilii persoane fizice, în Oraşul Călimăneşti pentru anul
fiscal 2021, în temeiul art.456, alin.(2) litera n) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
.
In conformitate cu cadrul legal de reglementare, respectiv dispozitiile :
 temeiul art.456, alin.(2) litera n) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
 Legea nr.153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural ambientale a clădirilor;
 Norme metodologice de aplicare a Legii nr.153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii
arhitectural ambientale a clădirilor;
 Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii;
 Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologicede aplicare a Legii nr.50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
se aproba prezentul Regulament care reglementeaza procedura de acordare a facilitatii fiscale de
scutire la plata a impozitului pe cladiri datorat de contribuabilii persoane fizice, in oraşul Călimăneşti
pentru anul fiscal 2021, în temeiul temeiul art.456, alin.(2) litera n) din Legea nr.227/2015 privind
Codul fiscal:
:
Art.(1)
a) Pentru anul fiscal 2021 se scuteste la plata impozitul pe cladiri datorat de contribuabilii
persoane fizice, proprietari ai imobilelor care au executat lucrări în condiţiile Legii nr.153/2011 privind
măsuri de creştere a calităţii arhitectural ambientale a clădirilor.
b) Lucrările de intervenţie privind reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor se
stabilesc prin proiectul tehnic elaborat de colective tehnice de specialitate coordonate de un arhitect
cu drept de semnătură şi pot consta, după caz, în:
 lucrări de reparare/refacere a zidăriilor/pereţilor exteriori;
 lucrări de reparare/refacere a finisajelor exterioare, precum tencuieli, zugrăveli, vopsitorii,
placaje şi altele asemenea;
 lucrări de reparare/refacere a sistemului de acoperire;
 lucrări de reparare/refacere a tâmplăriei exterioare şi a elementelor exterioare funcţionale,
precum balcoane, logii, bovindouri, aticuri, cornişe şi altele asemenea;
 lucrări de reparare/refacere a elementelor de plastică arhitecturală, precum brâuri,
ancadramente, bosaje, profiluri şi altele asemenea;
 lucrări de demontare a instalaţiilor şi echipamentelor montate aparent pe faţade/acoperiş,
precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie.
Art.(2) – Sunt exceptate de la aplicarea art.(1) :
a) Clădirile expertizate tehnic şi incadrate, în condiţiile legii, în clasa I de risc seismic şi pentru
care proprietarii, persoane fizice, sunt obligaţi să acţioneze pentru proiectarea şi executarea lucrărilor
de intervenţie privind reducerea riscului seismic al clădirilor;
b) Clădirile reabilitate termic sau în curs de reabilitare la data intrarii în vigoare a Legii
nr.153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural ambientale a clădirilor, precum şi
blocurile de locuinţe înscrise în programe locale multianuale pentru executarea lucrărilor de
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reabilitare termică, în condiţile legislaţiei în vigoare privind creşterea performanţei energetice a
blocurilor de locuinţe;
c) Clădirile şi ansamblurile clasate sau în curs de clasare, în condiţiile legii, ca monumente
istorice.
c) Art.(3) - Facilitatea fiscală prevăzută la art.(1) nu se acordă proprietarilor care au beneficiat de
lucrări de intervenţie realizate cu contributie financiara de la bugetul local/stat şi proprietarilor care au
beneficiat de facilităţi fiscale pentru lucrări realizate în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.158/2011.
Art.(4) – Facilitatea fiscală prevăzută la art.(1) se acordă pe o perioadă de 5(cinci) ani şi doar dacă
finalizarea lucrărilor s-a efectuat în termenul stabilit de autoritatea locală.
Art.(5)
a)
Cererile pentru acordarea facilităţii fiscale în anul 2021, se depun de contribuabilii
persoane fizice la Primăria Oraşului Călimănesti– Direcţia Economico – Financiară, individual, până
la data de 15 martie 2021 inclusiv. Termenul este de decădere.
b) Cererile vor fi însoţite obligatoriu de următoarele documente:
 Copie buletin/carte de identitate a solicitantului (în cazul in care sunt mai mulţi proprietari se
vor prezenta toate documentele de identitate);
 Copie act proprietate şi schiţă cadastrală;
 Extras CF al imobilului, valabil la data depunerii cererii;
 Copia autorizaţiei de construire pentru lucrările de reabilitare arhitectural – ambientale;
 Copia procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, din care să rezulte că s-au realizat
lucrările autorizate în baza Legii nr.153/2011, semnat de reprezentantul administratiei publice locale
şi încheiat, cel mai târziu, până la data de 31 decembrie 2020;
 Declaraţia pe propria răspundere a proprietarului imobilului că lucrările de intervenţie au fost
realizate pe cheltuială proprie;
 Certificat de atestare a obligatiilor fiscale catre bugetul local;
 In cazul lucrărilor efectuate în comun, Direcţia Urbanism va emite un înscris solicitanţilor –
Asociaţii de Proprietari, care va cuprinde : numărul şi data procesului verbal de recepţie şi copia
autorizaţiei de construire. Asociaţia de proprietari va înmâna câte o copie a acestui înscris fiecărui
proprietar, care o va depune anexată la celelate documente , la cererea pentru acordarea facilităţii
fiscale.
Art.(6) – În cazul în care se constată ulterior acordării facilităţii fiscale, ca documentele prezentate de
solicitant cu privire la realizarea lucrarilor, au fost întocmite cu încălcarea reglementărilor legale,
facilităţile fiscale se consideră ca fiind acordate necuvenit contribuabililor în cauză, acestora
stabilindu-li-se din oficiu obligaţiile de plată referitoare la impozitul pe clădiri corespunzător, la care se
adaugă accesoriile calculate de la data de când impozitul pe clădiri se datora bugetului local, în
situaţia în care nu s-ar fi acordat facilitatea fiscală şi, până la data efectuării plăţii, inclusiv, daca este
cazul, recalcularea bonificaţiei acordate pentru plata cu anticipaţie a obligaţiilor către bugetul local
până la data de 31 martie 2021.
Art.(7) – Beneficiază de aceasta facilitate fiscala, contribuabilii, persoane fizice, care la data
depunerii cererii nu au obligatii de plata restante catre bugetul local, inclusiv amenzi.
Art.(8) – Facilitatea fiscală acordată potrivit prezentului Regulament, nu se menţine în cazul în care
beneficiarul facilităţii fiscale înstrăinează sub orice formă imobilul respectiv.
Art.(9) – Prezentul regulament este aplicabil proprietarilor, persoane fizice cu domiciliul în
Călimăneşti, care utilizează imobile cu destinaţia de locuinţă şi numai pentru o clădire folosită ca
domiciliu , conform actelor de identitate.
Art.(10) – Beneficiarii facilităţii fiscale şi cuantumul acesteia pe fiecare contribuabil se înscriu într-o
anexă la hotărârea prin care se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar pentru anul 2021.
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Anexa nr. 9
HCL nr. ............/.............
REGULAMENT
privind instituirea, încasarea şi utilizarea taxei speciale pentru promovarea turistică a
orașului staţiune Călimăneşti
GENERALITĂŢI
Scopul general al prezentului regulament îl constituie promovarea orașului staţiune Călimăneşti
ca destinaţie turistică, în ansamblul ei, precum şi a obiectivelor turistice de pe raza oraşului
Călimăneşti, prin punerea în valoare a cadrului natural, a traditiilor locale şi a evenimentelor culturale
de interes turistic national, prin atigerea următoarelor ţinte:
 creşterea numărului de turişti
 creşterea veniturilor obţinute din turism
 creşterea vizibilităţii orașului staţiune Călimăneşti în rândul staţiunilor balneo-cilimaterice şi de
agrement
Prin instituirea acestei taxe se urmărește atingerea următoarelor obiective:
1. promovarea obiectivelor turistice din oraşul Călimăneşti şi a destinaţiei turistice, în ansamblul
ei, în vederea creşterii numărului de turişti, prin activităţi realizate în plan intern şi internaţional, în
cadrul unor evenimente de profil sau evenimente special create, desfăşurate de autoritatea locală
sau structura desemnată de aceasta, care să prezinte elementele destinaţiei turistice CălimăneştiCăciulata, în ansamblul ei;
2. creşterea cererii de servicii complementare şi utilizarea mai bună a bazei materiale în
perioada de extrasezon.
1. OBIECTUL REGULAMENTULUI
Prezentul regulament are ca obiectiv elaborarea cadrului legal privind instituirea, încasarea, şi
utilizarea taxei speciale pentru promovarea turistică a staţiunii Călimăneşti-Căciulata.
2. CADRUL LEGAL
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
HG nr 1/2016 privind nórmele de aplicare ale Codului Fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
Legea 273/2006 privind finan’ele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa 58/1998, actualizată privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România
cu modificările şi completările ulterioare;
H.G nr. 1267 din 8 decembrie 2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi
brevetelor de turism cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul 65/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de
clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licentelor si
brevetelor de turism cu modificările şi completările ulterioare;
HCL privind aprobarea Statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al primarului
orașului Călimănești;
HCL privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al
primarului oraşului Călimăneşti.
3. DEFINIŢII TERMENI
1. Promovarea în turism - constă într-un ansamblu de demersuri desfăşurate de autoritatea
locală ce vizează pe de o parte transmiterea permanentă, pe diverse cai, a unor mesaje destinate
informării atât a potenţialilor clienti cât şi a operatorilor de turism asupra caracteristicilor produselor şi
serviciilor turistice oferite spre comercializare, cu scopul de a consolida o imagine pozitivă şi de a
cultiva o atitudine favorabilă fată operaratorii economici din orașului staţiune Călimăneşti, respectiv
de a determina, în mentalitatea şi obiceiurile de cumparare şi consum a turiştilor, modificări
convenabile întreprinderii ofertante şi pe de altă parte dezvoltarea de proiecte direct legate de
activitatea turistică, cu cofinanţare din fonduri europene sau din alte surse;
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2. Susţinerea activităţii turistice – acţiuni organizate de autoritatea locală în vederea
susţinerii sau dezvoltării unor evenimente culturale sau sportive menite să contribuie la creşterea
atractivităţii turistice a oraşului staţiune Călimăneşti;
3. Structuri de primire turistice - orice constructii si amenajari destinate prin proiectare si
executie, cazarii pentru turisti, impreuna cu serviciile specifice aferente, clasificate conform legii.
4. REGLEMENTĂRI GENERALE
(1) Taxa de promovare turistică în Staţiunea Călimăneşti Căciulata constituie un venit cu
destinaţie specială, fiind instituită în temeiul prevederilor art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare şi ale art. 30 din Legea 273/2006 privind
Finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, din raţiuni de creştere a gradului de
atractivitate al orașului staţiune Călimăneşti şi este utilizată pentru finanţarea activităţilor de
promovare şi punere în valoare a patrimoniului turistic.
(2) Plătitorii acestei taxe sunt persoanele care beneficiază de servicii de cazare în structuri
de primire turistice deţinute de persoane juridice sau fizice autorizate/ neautorizate care desfăşoară
activitate pe raza oraşului staţiune Călimăneşti.
(3) Orice persoană juridică sau fizică autorizată/ neautorizată care realizează venituri din
activitatea de cazare pe raza oraşului staţiune Călimăneşti are obligaţia de a încasa şi vărsa la
bugetul local al oraşului taxa specială pentru promovarea turistică a oraşului staţiune Călimăneşti.
(4) Valoarea taxei este de 2 lei/zi/cameră ocupată şi se încasează de la turiştii ce beneficiază
de cazare, odată cu plata cazării.
(5) Impunerea se va face pe baza unei declaraţii decont, care se va transmite la Direcţia
Economică a U.A.T. Oraş Călimăneşti pănă pe data de 10 inclusiv a lunii următoare celei pentru care
se face declaraţia. La declaraţie se vor anexa în copie certificată documente justificative din care să
rezulte cuntumul sumei datorate.
(6) Persoana juridică sau fizică autorizată/ neautorizată care realizează venituri din
activitatea de cazare pe raza oraşului staţiune Călimăneşti are obligaţia de a încasa și vărsa taxa de
promovare turistică colectată, în conformitate cu prevederile alin (2) – (4), de mai sus, la bugetul local
al oraşului Călimăneşti până pe data de 10 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa de
promovare turistică de la persoanele care au plătit cazarea.
(7) Pentru neplata la termenele scadente, se datorează după aceste termene majorări de
întârziere în cuantum de 1%, calculate pentru fiecare lună sau fracţie de lună, începând cu ziua
imediat următoare termenului de scadenţă, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare în materie fiscală.
(8) Constituie contravenţii şi sunt supuse reglementărilor prevăzute de art 493 din Legea
227/2015:
a) depunerea peste termen a declaraţiilor;
b) nedepunerea declaraţiilor;
c) depunerea declaraţiilor cu informaţii eronate;
d) nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la
recalcularea taxei
(9) Sumele încasate cu titlu de taxă de promovare a turismului în staţiunea Călimăneşti
Căciulata, vor fi utilizate exclusiv pentru:
a) Sustinerea activităţilor culturale şi sportive, cu rol pregnant în creşterea circulaţiei
turistice, acţiuni realizate de autoritatea locală sau structura desemnată de aceasta, în
vederea creării, susţinerii şi/sau dezvoltării de evenimente şi activităţi culturale, artistice şi
sportive care pot contribui pozitiv la creşterea atractivităţii turistice a oraşului;
b) Creşterea calităţii şi crearea de noi servicii publice de turism gratuite destinate turiştilor şi
actorilor privaţi din turismul local, deopotrivă; servicii publice care oferă informaţii şi materiale
turistice, special concepute, atât vizitatorilor oraşului cât şi operatorilor locali din domeniul
turismului;
c) Dezvoltarea de proiecte direct legate de activitatea turistică, cu cofinanţare din fonduri
europene sau din alte surse;
d) Participarea şi înscrierea oraşului în reţele/organizaţii/ structuri naţionale, europene sau
globale care pot creşte valoarea turistică a staţiunii;
e) Participarea la târgurile de profil;
(10) Sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului se vor folosi în anul următor, cu aceeaşi
destinaţie.
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Anexa nr. 10
HCL nr. ............/.............
REGULAMENT
privind folosirea exclusivă a unor trasee pentru rețele de apă, canalizare și apă
geotermală care nu fac parte din infrastructura tehnico-edilitară a orașului
Călimănești, amplasate pe domeniul public sau privat al acestuia
1. SCOPUL GENERAL AL REGULAMENTULUI
Scopul general al prezentului regulament îl constituie asigurarea unui climat economic favorabil
dezvoltării economiei orașului prin sprijinirea agenților economici - persoane fizice sau juridice, din
orașul Călimănești în vederea dezvoltării în regim privat a unor rețele de apă, de canalizare și de
apă geotermală care nu fac și în principiu un pot face parte din infrastructura tehnico-edilitară publică
a orașului.
2.

OBIECTUL REGULAMENTULUI

Obiectul regulamentului îl constituie elaborarea cadrului legal privind reglementarea utilizării
domeniului public al orașului pentru dezvoltarea în regim privat a unor rețele de apă, de canalizare și
de apă geotermală care nu fac și în principiu un pot face parte din infrastructura tehnico-edilitară
publică a orașului, derivat din obligația autorităților publice locale de a asigura un climat economic
favorabil dezvoltării economiei orașului.
3.

CADRUL LEGAL

Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
OUG 57/2020 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea 273/2006 privind finanţele publice locale
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
HG nr 1/2016 privind normele de aplicare ale Codului Fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
HCL privind aprobarea Statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al primarului
orașului Călimănești;
HCL privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al
primarului oraşului Călimăneşti.
4. REGLEMENTĂRI GENERALE
Autoritățile publice locale pot emite autorizații de construire pentru rețele private de apă, de
canalizare și de apă geotermală pe domeniul public sau privat al orașului (în general traversări de la
o proprietate la alta) în temeiul Planurilor de Urbanism Generale sau Zonale aprobate pe domeniul
public sau privat al orașului Călimănești.
Aceste rețele vor fi construite prin investiție privată pentru folosință exclusivă privată sunt
destinate obținerii de venituri și un au legătură cu infrastructura tehnico-edilitară publică existentă.
Pentru rețelele de apă, canalizare și apă geotermală, construite pe proprietatea publică a
orașului Călimănești în baza unei autorizați de construire, autoritatea publică locală asigură o folosire
sigură și de lungă durată a amplasamentelor acestor rețele.
Garantarea utilizării exclusive a amplasamentelor rețelelor de apă, canalizare și apă geotermală
pe domeniul public sau privat al orașului, realizate pentru folosință exclusivă, prin investiție privată,
fără nici o legătură cu infrastructura tehnico-edilitară publică existentă se face începând cu anul 2021,
cu plata unei taxe de 3 Euro/metru liniar de rețea.
Taxa se instituie pentru utilizarea proprietății publice a U.A.T.Oraș Călimănești și se plătește în
lei, la cursul stabilit de BNR pentru ziua plății, o singură dată, astfel :
- Până la data de 31 ianuarie 2021 pentru rețelele construite pe baza autorizațiilor emise până
la 31 decembrie 2020;
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- Înainte de eliberarea autorizației de construire pentru rețelele construite pe baza autorizațiilor
emise după data de 01 ianuarie 2021.
Taxa este instituită în conformitate cu prevederile art. 486 alin. (2) din Legea 227/2015 privind
Codul Fiscal, iar sumele încasate se fac venit la bugetul local și vor fi utilizate în conformitate cu
prevederile legii 273/2006 privind finantele publice locale cu modificările și completările ulterioare.
Autoritatea publică locală asigură utilizarea amplasamentelor rețelelor de apă, canalizare și apă
geotermală pe domeniul public sau privat al orașului, realizate pentru folosință exclusivă privată, prin
investiție privată, fără nici o legătură cu infrastructura tehnico-edilitară publică existentă, prin
gestionarea planurilor de situație ale acestor trasee/amplasamente.
Serviciul Arhitect Sef, va crea o bază de date cu planurile de situație aferente
traseelor/amplasamentelor rețelelor de apă, de canalizare și de apă geotermală, iar eliberarea altor
autorizații de construire pentru rețele în zonele pentru care deja s-au autorizat retele private se va
face cu respectarea amplasamentelor rețelelor ce fac obiectul prezentului regulament.

40

Anexa nr. 11
HCL nr. ............/.............
REGULAMENT
privind taxa speciala de salubrizare datorată de către utilizatori, în cazul prestatiilor de care
aceştia beneficiază individual, fără contract încheiat cu operatorii
serviciului de salubrizare
I.

REGLEMENTARI LEGALE

Conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare, pentru functionarea unor servicii publice locale, consiliile locale
aproba taxe speciale. Taxele speciale se fac venit la bugetul local si se incaseaza numai de la
persoanele fizice si juridice care beneficiaza de serviciile publice locale pentru care s-au instituit
taxele respective.
In baza Legii nr. 101/ 2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor, republicata, cu
completarile si modificarile ulterioare si Ordinului nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului –
cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor, pentru asigurarea finantarii serviciului de salubrizare,
utilizatorii achita contravaloarea serviciului de salubrizare prin tarife, in cazul in care are incheiat
contract cu operatorul de servicii sau prin taxa speciala in cazul in care nu are incheiat contract cu
prestatorul de serviciu.
II.

DISPOZITII GENERALE

Art. 1 Relatiile dintre operatorii serviciului de salubrizare si utilizatorii săi se desfăsoară pe
baze contractuale, pentru care utilizatorii datorează tarife.
Art. 2 (1)Utilizatori ai serviciului de salubrizare sunt persoanele fizice şi persoanele juridice
care beneficiază de activităti specifice serviciului de salubrizare;
(2) În cazul acestor activităti prestarea se realizează pe baza unui contract, încheiat în
nume propriu cu operatorul licentiat pentru prestarea serviciului în orasul Calimanesti .
Art. 3 Utilizatori ai serviciului de salubrizare sunt:
1) persoanele fizice generatoare de deseuri in cladirea de domiciliu sau in alta cladire atunci
cand aceasta este diferita de cea de la adresa de domiciliu ;
2) persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităti economice, potrivit prevederilor OUG
44/2008 privind desfăsurarea activitătilor economice de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;
3) persoanele fizice care exercită orice profesii, cum sunt cele: medicale, de avocatură,
notariale, de expertiză contabilă, de expertiză tehnică, de consultantă fiscală, de contabil autorizat, de
consultant de plasament în valori imobiliare, de arhitectură, de executare judecătorească, cele
autorizate să execute lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei sau
alte profesii asemănătoare desfăsurate în mod autonom, în conditiile legii;
4) persoane juridice, cum sunt: regiile autonome, societătile si companiile nationale, societatiile
bancare si orice alte societăti comerciale, cooperativele mestesugăresti, cooperativele de consum,
cooperativele de credit, organizatiile politice, sindicale, profesionale, patronale si cooperatiste,
institutiile publice, unitătile si institutiile de învătământ de stat, confesional sau particular, unitătile
sanitare, asociatiile, fundatiile, federatiile, cultele religioase, sau orice alte entităti.
5) persoanele fizice sau juridice care au calitatea de locatar (chiriaş/utilizator), comodatar;
6) persoanele fizice sau juridice care au în administrare, folosintă, concesiune, închiriere imobile
aflate în proprietatea statului sau a unitătilor administrativ teritoriale.
Art. 4 (1) Prin exceptie de la prevederile art. 1 se instituie taxa specială de salubrizare
datorată de către utilizatori, în cazul prestatiilor de care aceştia beneficiază individual, fără contract
încheiat cu operatorul serviciului de salubrizare licentiat in aria de operare a orașului Calimanesti .
(2) Taxa specială se datorează lunar de persoanele fizice sau juridice ,asa cum au fost ele
definite la Art. 3 , care are în proprietate clădirea / spatiul.
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(3) În situatia în care proprietarul clădirii prezintă contractul de închirire, înregistrat la organul
fiscal din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,/leasing financiar
/comodat/concesiune/folosintă/administrare, taxa specială de salubrizare se datorează de către
locatar/comodatar/persoanele fizice sau juridice care au în administrare, folosintă, concesiune,
închiriere imobile aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, a statului sau a unitătilor
administrativ teritoriale.
(4) Taxa specială de salubrizare se datorează de utilizatori în functie de numărul de persoane
din fiecare familie sau de numărul de persoane care locuiesc la o anumită adresă, în cazul
utilizatorilor prevăzuti la Art. 3 pct.1.
(5) Taxa specială de salubrizare se datorează de utilizatori, în functie de cantitatea de deşeuri
lunar, în cazul utilizatorilor prevăzuti la Art. 3 pct. 2-6.
III.

PROCEDURA DE IDENTIFICARE A PLATITORILOR DE TAXA SPECIALA DE
SALUBRIZARE

Art.5 Primaria Orașului Călimănești prin ULMSP, împreuna cu operatorul serviciului de
salubrizare licentiat in aria de operare a orasului Calimanesti au obligatia sa tina evidenta tuturor
utilizatorilor cu si fara contracte de prestari servicii de salubrizare din orasul Calimanesti .
Art. 6 Operatorul serviciului de salubrizare are obligatia sa identifice persoanele fizice,
persoanele fizice autorizate si cele asimilate acestora sau persoanele juridice fara contract , cu
sprijinul Politiei Locale a orasului Calimanesti , a reprezentantilor Primariei orasului Calimanesti, in
conditiile legii.
Art. 7(1) Dupa identificarea utilizatorilor, operatorul transmite o Notificare catre utilizatorii care
beneficiaza de prestatia serviciului de salubrizare fara contract, pentru incheierea unui contract de
ridicare a deseurilor in termen .
(2) Notificarea va fi expediata de catre operator, prin posta cu confirmare de primire sau va fi
predata titularului de catre reprezentantul operatorului sub semnatura de primire.
(3)În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) nu a fost posibilă, aceasta se realizează potrivit
prevederilor Codului de procedură civilă.
(4)Notificarea care nu a fost comunicată potrivit alin. (2) sau (3) nu este opozabilă utilizatorului
si nu produce niciun efect juridic.
(5)Notificarea trebuie să cuprindă în mod obligatoriu, cel putin:
a) data, ora si locul la care utilizatorul are obliga ia să se prezinte să încheie contractul de
prestare a serviciului de salubrizare;
b) baza legală a solicitării;
c) scopul solicitării – încheierea contractului de prestare a serviciului de salubrizare;
d) documentele pe care utilizatorul este obligat să le prezinte;
e) dovezile şi constatările operatorului în legătură cu serviciile de salubrizare, pe care se
întemeiază notificarea, precum şi consecintele;
f) numele şi semnătura olografă a persoanelor împuternicite ale operatorului, precum şi ştampila
emitentului.
(6) Neprezentarea utilizatorului în termenul stabilit în Notificare pentru încheierea contractului
de prestări servicii de salubrizare cu operatorul serviciului ori refuzul utilizatorului de a încheia
contracte de prestări servicii cu operatorul de salubrizare licentiat în aria de delegare a orasului
Calimanesti constituie contraventie şi se sanctionează cu amendă, potrivit prevederilor art.30 si
art.31 din Legea serviciului de salubrizare a localitătilor, nr. 101/2006, republicată.
(7) În situatia prevăzută la alin. (6) operatorul transmite Politiei Locale a orasului Calimanesti
si UMLSP din cadrul Primariei, lista persoanelor , in vederea constatarii contraventiei si aplicarii
sanctiunilor prevăzute de Legea nr. 101/2006, republicata .
(8) Operatorul transmite la Primaria orasului Calimanesti – ULMSP, pentru fiecare dintre
utilizatorii identificati care beneficiază de prestatia serviciului de salubrizare fără contract,
documentatia care cuprinde următoarele:
a) notificarea transmisă utilizatorului, împreună cu dovezile de comunicare ale acesteia;
b) dovezile şi constatările operatorului în legătură cu serviciile de salubrizare, pe care se
întemeiază notificarea;
c) procesul-verbal de constatare a contraventiei şi de aplicare a sanctiunii, împreună cu dovezile
de comunicare ale acestuia;
d) numele şi prenumele/denumirea utilizatorului, adresa de domiciliu/sediu utilizator, număr de
utilizatori/cantitate deşeuri generate lunar de utilizator;
e) propunerea motivata privind cuantumul taxei speciale de salubrizare lunare pentru fiecare
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utilizator în parte.
(9)
În situatia în care documentatia fiecărui utilizator nu contine unul sau mai multe dintre
documentele prevăzute la alin. (8), ULMSP restituie documentatia operatorului.
(10) Transmiterea documentatiei prevăzută la alin. (8) se realizează de către operator, lunar,
până la data de întâi a lunii următoare celei în care a fost transmisă Notificarea.
(11) După primirea documentatiei complete pentru fiecare utilizator, ULMSP întocmeşte
notificarea către utilizator, în vederea instituirii taxei speciale de salubrizare, potrivit anexei 1.
(12) Lunar, ULMSP transmite Directiei Economice din Primaria Calimanesti, Lista utilizatorilor
notificati potrivit prevederilor alin.(11)
Art.8 – (1)Utilizatorii notificati potrivit art.7 alin.(11) au obligatia ca în termen de 10 zile de la
primirea notificării să se prezinte la Primăria orasului Calimanesti – Serviciul Impozite si taxe în
vederea depunerii Declaratiei de impunere a taxei speciale.
(2) Nerespectarea prevederilor de la alin(1) conduce la emiterea Deciziei de impunere din
oficiu pe baza documentatiei prevăzută la art.7 alin. (8).
(3) Dacă utilizatorul se prezintă la Primăria orasului Calimanesti - ULMSP , în termen de 10
zile, de la primirea notificării şi depune o copie a contractului încheiat cu operatorul de salubritate,
acestuia nu i se mai percepe taxa specială.
(4) Modelul Declaratiei de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare este
prevăzut în anexele 2 si 3.
Anexele nr. 1 si 3 fac parte integranta din prezentul Regulament .
Art.9 (1)Taxa specială de salubrizare se datorează începând cu data de întâi a lunii
următoare celei în care a fost comunicată de către operatorul serviciului de salubrizare, Notificarea
prevăzută la art. 7.
(2) Cuantumul taxei speciale de salubrizare propus , in cazul utilizatorilor persoane fizice
care refuza incheierea contractului este de 12,0 lei/ persoana/ luna, TVA inclus .
(3) Cuantumul taxei speciale de salubrizare , in cazul utilizatorilor persoane fizice
autorizate, a persoanelor fizice asimilate acestora si a persoanelor juridice care refuza incheierea
contractului de salubrizare va fi 120,0 lei/ mc / luna,TVA inclus .
Art. 10 (1) Dispozitiile art.8 alin.(1) sunt aplicabile şi pentru următoarele situatii:
a) modificări de natură să conducă la schimbarea cuantumului taxei speciale de salubrizare;
b) modificări privind domiciliul/sediul utilizatorului ori regimul juridic.
(2) Modificările operează începând cu data de 1 ale lunii următoare celei în care s-a depus
declaratia.
Art. 11 (1) Declaratia depusă de utilizatori reprezintă titlu de creantă şi produce efectele
juridice ale înştiintării de plată de la data depunerii acesteia, în conditiile legii.
(2) Declaratia se face pe propria raspundere a utilizatorului sub sanctiunile aplicate faptei de
fals în actele publice.
Art. 12 (1) În vederea scăderii de la plata taxei speciale de salubrizare, utilizatorii vor depune
o declaratie, la Primăria orasului Calimanesti la care se anexează contractul de prestari servicii de
salubrizare încheiat cu operaratorul serviciului de salubrizare de pe raza orasului Calimanesti .
(2) Scăderea taxei speciale de la rolul fiscal al utilizatorului se face la cererea acestuia, în
baza unor documente justificative legal valabile, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în
care utilizatorul a depus documentatia.
(3) Dispozitiile prezentului articol operează numai în situatia plătii integrale, la zi, a taxei
speciale .
IV. PLATA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE
Art. 13 ( 1 ) Plata taxei speciale de salubrizare se va face lunar, pana la data de 10 a lunii
urmatoare celei pentru care se achita.
(2) Pentru neplata la termenul scadent a taxei speciale de salubrizare, se datorează majorări
de întârziere la nivelul stabilit pentru neplata la termen a obligaţiilor fiscale datorate la bugetul local.
(3)Modificarea taxei speciale de salubrizare ( ca urmare a reducerii / cresterii numarului
membrilor de familie , a modificarii locatiilor sau sediilor punctelor de lucru , etc) se poate face pe
baza Declaratiei de impunere depuse de beneficiar la Primaria orasului Calimanesti. Modificarea
taxei speciale se opereaza cu data de intai a lunii urmatoare depunerii Declaratiei de impunere ;
(4) Taxa specială de salubrizare se incaseaza de la utilizatori la ghişeele compartimentului
de impozite şi taxe din cadrul Primariei orasului Calimanesti .
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(5) Persoanele cu atributii specifice din cadrul Directiei Economice procedeaza la aplicarea
procedurilor de executare silita pentru colectarea taxei speciale de salubrizare.
IV.
DECONTAREA SUMELOR INCASATE CU TITLU DE TAXA SPECIALA DE SALUBRIZARE
CATRE OPERATORUL LICENTIAT PENTRU PRESTAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE IN
ORASUL CALIMANESTI
Art.16 (1) Operatorul serviciului de salubrizare va înainta lunar la sediul Primariei orasului
Calimanesti , un decont cu beneficiarii, însoţit de un borderou cu persoanele fizice, persoanele fizice
autorizate sau asimilate acestora şi persoanele juridice cărora le-a fost impusă taxa specială de
salubrizare şi care au beneficiat de servicii de salubrizare şi nu au incheiat contracte de prestări servicii
de salubrizare. Decontarea se va face la tarifele aprobate de către Consiliul Local Calimanesti ;
(2) După verificarea şi vizarea decontului de către ULMSP din cadrul Primariei Calimanesti ,
operatorul serviciului poate emite factura pentru sumele de încasat din taxa specială. Decontarea se
va efectua în baza contractului încheiat de Primaria orasului Calimanesti cu operatorul serviciului de
salubrizare din Calimanesti ;
(3) Decontul vizat de către ULMSP împreună cu factura, vor fi înaintate Direcţiei EconomicoFinanciare din cadrul Primariei orasului Calimanesti în vederea decontării.
V. DISPOZI TII FIN ALE
Art.17 Prevederile prezentului Regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către Consiliul
Local al orasului Calimanesti, iar contractul ce se va incheia cu operatorul serviciului public de
salubrizare va tine seama de obligatiile ce revin partilor din prezentul Regulament .
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Anexa nr. 12
HCL nr. ............/.............

Regulament privind stabilirea unor măsuri pentru păstrarea ordinii şi curăţeniei în
orașul Călimanesti
Capitolul I. Dispoziţii generale
Art.l.
(1) Prezentul Regulament stabileşte faptele ce constituie contravenţii şi cadrul juridic unitar
pentru aplicarea sancţiunilor privind gospodărirea, păstrarea ordinii şi curăţeniei în orașul
Călimănești.
(2) Asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul orașului Călimănești, buna
gospodărire a acestuia, constituie o obigaţie permanentă a administraţiei publice locale, a instituţiilor
publice şi agenţilor economici, a tuturor cetăţenilor.

Capitolul II. Obligaţii cu privire la întreţinerea şi păstrarea curăţeniei clădirilor,
locuinţelor, anexelor gospădăreşti, incintelor şi împrejmuirilor acestora, arterelor de
circulaţie şi altor locuri publice.
Art.2.
Pentru asigurarea şi menţinerea esteticii orașului, instituţiile, societăţile comerciale, asociaţiile
de proprietari/locatari, deţinătorii de imobile indiferent de destinaţie, locatarii şi toţi cetăţenii, în
general, au următoarele obligaţii:
a)
să execute în condiţiile prevăzute de lege, lucrările de întreţinere, reparare şi conservare
a imobilelor şi anexelor şi de remediere a defecţiunilor la instalaţiile de apă, încălzire, la coloanele de
scurgere şi la canale;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
400 lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 lei la 2.500 lei pentru persoanele
juridice.
b)
să asigure, potrivit legii, zugrăvirea şi vopsirea părţilor exterioare ale clădirilor, înlocuirea
jgheaburilor şi burlanelor degradate, precum şi efectuarea celorlalte lucrări de reparaţii şi de
întreţinere la faţadele imobilelor. Persoanele juridice care deţin spaţii de locuit sunt obligate să
procedeze similar persoanelor fizice;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
400 lei la 2.500 iei pentru persoanele fizice şi de la 500 lei la 2.500 lei pentru persoanele
juridice.
c)
să nu instaleze jgheaburi şi burlane în alte locuri decât cele destinate prin construcţie sau
proiectul de modificare a construcţiei, să nu le modifice pe cele existente fără aprobare şi să nu
deverseze ape pluviale şi menajere pe trotuare;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 400
lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 600 lei la 2.500 lei pentru persoanele juridice.
d) să nu păstreze în suprafaţa locativă mărfuri, materiale sau alte bunuri care, prin mirosul
pe care îl degajă, deranjează pe ceilalţi locatari sau care, în contact cu agenţii atmosferici, se
descompun şi produc deteriorări sau degradări imobilului;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
400 lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 600 lei la 2.500 lei pentru persoanele
juridice.
e) să nu deterioreze şi să nu murdărească porţile, gardurile, jgheaburile, burlanele şi
faţadele clădirilor, să nu monteze garduri din sârmă ghimpată sau improvizaţii de garduri din diferite
materiale;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
400 lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 600 lei la 2.500 lei pentru persoanele
juridice.
f)
să nu folosească hârtii, cârpe, scânduri sau tablă în locul geamurilor lipsă la uşile şi
ferestrele exterioare;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300
lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 lei la 1.500 lei pentru persoanele juridice.
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g)
să aplice pe fiecare imobil, în loc vizibil, tăbliţe tipizate cu numărul de casă;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300
lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 lei la 1.500 lei pentru persoanele juridice.
h)
să nu depoziteze mobilier, lăzi sau alte obiecte inestetice în balcoane, terase sau în jurul
clădirilor de locuit. Locatarilor li se interzice să usuce rufele la vedere în balcoane, pe terase sau pe
terenuri ce aparțin domeniului public ;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
300 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 lei la 1.500 lei pentru persoanele
juridice.
i)
să nu expună rufe, covoare sau alte obiecte pe împrejmuirile care au deschidere spre
zone publice. De asemenea, se interzice spălarea acestora pe domeniul public sau la fântânile
publice;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300
lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 lei la 2.500 lei pentru persoanele juridice.
j)
să întreţină curăţenia şi igiena în imobile şi anexele acestora, în curţi, grădini, alte terenuri
pe care le deţin şi în perimetrul acestora;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500
lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 600 lei la 2.500 lei pentru persoanele juridice.
k)
să menţină curăţenia spaţiilor de pe domeniul public, fiind interzisă hrănirea
animalelor fără stăpân (ex. pisici,câini) şi a păsărilor (ex. porumbei). De asemenea, se interzice
hrănirea porumbeilor sau a altor păsări sălbatice în balcoane, luminatoare sau pe pervazul
ferestrelor, dacă prin aceasta se afectează starea de curăţenie a imobilului sau a domeniului public;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
300 lei la 1.000 lei.
l)
să cosească vegetaţia şi să îngrijească pomii, florile şi alte spaţii verzi din faţa şi
perimetrul imobilelor pe care le deţin şi în curţi şi să le reamenajeze pe cele degradate;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
400 lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 600 lei la 2.500 lei pentru persoanele
juridice.
m)
să asigure şi să menţină curăţenia trotuarelor, a locurilor de parcare pe care le deţin sau
le folosesc şi a drumurilor până la ax, în cazul în care nu sunt cuprinse în graficele de salubrizare.
Asigurarea şi menţinerea curăţeniei în vecinătatea punctelor de colectare a deşeurilor urbane este în
sarcina asociaţiilor de proprietari care folosesc respectivele puncte de colectare;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 400
lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 600 lei la 2.500 lei pentru persoanele juridice.
n)
să păstreze curăţenia şi ordinea pe străzi, trotuare, parcări publice, staţii taxi, în parcuri,
locuri de joacă pentru copii, locuri de agrement, săli de spectacole şi în alte locuri publice;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
1.000 lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 2.000 lei la 2.500 lei pentru persoanele
juridice.
o)
să păstreze în bună stare de folosinţă şi să nu degradeze băncile, coşurile pentru deşeuri
stradale, indicatoarele, panourile de afişaj şi alte dotări şi mobilier urban amplasate pe străzi, în
parcuri şi în alte locuri publice;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
400 lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 600 lei la 2.500 lei pentru persoanele
juridice.
Pe lângă sancţiunile prevăzute se vor percepe şi despăgubiri civile conform
Anexei atât pentru persoanele fizice cât şi pentru cele juridice.
p)
să păstreze în bună stare de folosinţă şi să nu degradeze indicatoarele rutiere,
separatoarele de sens sau de benzi şi oricare alte amenajări rutiere amplasate pe domeniul public;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 400
lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 600 lei la 2.500 lei pentru persoanele juridice.
Pe lângă sancţiunile prevăzute se vor percepe şi despăgubiri civile conform
Anexei atât pentru persoanele fizice cât şi pentru cele juridice.
q)
să efectueze, prin unităţile de specialitate, lucrările de deratizare, dezinfecţie şi
dezinsecţie, în termen de 5 zile de la constatarea apariţiei rozătoarelor, insectelor sau germenilor
patogeni;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 400
lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 600 lei la 2.500 lei pentru persoanele juridice.
r)
să nu deverseze pe trotuare sau alte locuri publice, apele menajere rezultate din spălarea
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balcoanelor şi teraselor şi să nu arunce obiecte, reziduri menajere şi/sau lichide din balcoane sau
ferestre;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 400
lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 600 lei la 2.500 lei pentru persoanele juridice.
s)
să întreţină şanţurile şi rigolele, din vecinătatea proprietăţilor pe care le deţin prin
curăţarea de vegetaţie, aluviuni şi deşeuri menajere;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
400 lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice şi de ta 600 lei la 2.500 lei pentru persoanele
juridice.
t)
să curăţe vegetaţia crescută necorespunzător pe proprietăţile pe care le deţin precum şi
pe împrejmuirile acestora (garduri) şi să toaleteze copacii, aflaţi pe limita proprietăţii, care prin
coronamentul lor afectează accesul vehiculelor pe drumurile publice şi reţelele aeriene;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
400 lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 600 lei la 2.500 lei pentru persoanele
juridice.
u)
să nu realizeze împrejmuiri improvizate în jurul imobilelor şi să nu amplaseze mobilier
stradal fără aprobarea Primăriei. Proprietarii de terenuri au obligaţia să le împrejmuiască
corespunzător, respectând prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi să asigure o permanentă stare de curăţenie a
acestora;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 400
lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 600 lei la 2.500 lei pentru persoanele juridice.
v)
să nu blocheze şi să nu amplaseze obstacole pe platforma drumului deschisă circulaţiei
publice;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 400
lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 600 lei la 2.500 lei pentru persoanele juridice.
w)
să nu arunce, pe domeniul public al orașului, resturile de ţigări, coji de seminţe, bilete de
călătorie, hârtii, ambalaje, gumă de mestecat, deşeuri menajere, etc.;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
2.000 lei la 2.500 lei.
x)
să nu arunce din autovehicule, pe domeniul public, deşeuri de orice natură;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
2.000 lei la 2.500 lei.
y)
să asigure încărcarea şi etanşarea corespunzătoare a vehiculelor ce efectuează
transportul diferitelor materiale, pentru a preîntâmpina împrăştierea lor în timpul transportului şi
murdărirea sau degradarea domeniului public;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
400 lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 lei la 2.500 lei pentru persoanele
juridice.
z)
să asigure curăţirea drumurilor publice după efectuarea operaţiilor de încărcare sau
descărcare a mijloacelor de transport;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
400 lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 lei la 2.500 lei pentru persoanele
juridice.

Capitolul III. Obligaţii ale producătorilor de deşeuri urbane, persoane fizice sau
juridice, privind gestionarea fiecărui tip de deşeuri
Art. 3.
Producătorii de deşeuri urbane, persoane fizice sau juridice, sunt obligaţi:
a) să încheie un contract de prestări servicii pentru îndepărtarea deşeurilor urbane, cu
operatorul de servicii de salubritate cu care Primăria Orașului Călimănești a încheiat contractul de
salubrizare;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500
lei la 1.000 lei.
b)
administratorii asociaţiilor de proprietari/locatari şi proprietarii de locuinţe individuale sunt
obligaţi să declare numărul real de persoane care locuiesc/desfăşoară activităţi în mod curent în
condominiu, respectiv locuinţă;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
300 lei la 1.000 lei.
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c) agenţii economici şi instituţiile publice vor precolecta deşeurile în recipiente de precolectare
închiriate şi/sau cumpărate de la operatorul serviciului public de salubrizare, fiind interzisă utilizarea
recipienţilor altor persoane fizice sau juridice (asociaţii de proprietari, gospodării individuale etc.).
Recipienţii de precolectare pot fi cumpăraţi şi de la alţi agenţi economici cu obligaţia de a fi
compatibili cu modelul standardizat folosit de operatorul serviciului public de salubrizare;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
400 lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 lei la 2.500 lei pentru persoanele
juridice.
d) să nu schimbe destinaţia platformelor care au fost construite pentru colectarea deşeurilor
urbane;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 400
lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 lei la 2.500 pentru persoanele juridice.
e) să realizeze activitatea de colectare separată a deşeurilor în spaţii special amenajate. în
cazul ansamblurilor noi de locuinţe sistemele de colectare separată se vor implementa în faza de
proiect. Toate blocurile nou construite cu destinaţie locuinţă, birou, servicii etc, vor deţine o incintă
destinată colectării separate a deşeurilor. Această incintă va fi solicitată de Compartimentul de
Urbanism prin documentaţia emisă în vederea autorizării construcţiei, respectiv Certificat de
urbanism şi Autorizaţie de construire. Locatarii şi proprietarii de locuinţe din ansamblurile noi de
blocuri aflate pe terenuri proprietate privată sunt obligaţi să folosească incintele de colectare
prevăzute în documentaţia de urbanism;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
400 lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 lei la 2.500 pentru persoanele juridice.
f) să efectueze operaţiile de precolectare în condiţii de maximă siguranţă din punct de
vedere al sănătăţii oamenilor şi protecţiei mediului, să nu producă poluare fonică sau miros neplăcut.
Recipienţii vor fi umpluţi fără a se depăşi capacitatea de depozitare, fiind obligatorie închiderea
acestora cu capac. Se interzice arderea deşeurilor în recipienţii de colectare;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 400
lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 600 lei ia 2.500 lei pentru persoanele juridice.
g) să nu arunce sau să depoziteze pe străzi, trotuare, în căminele de canalizare, pe terenuri
virane, pe lângă pubele, containere sau alţi recipienţi de colectare, în coşurile pentru gunoi amplasate
pe domeniul public sau în locuri publice, deşeurile menajere sau alte reziduuri sau obiecte de uz
casnic;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
400 lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 600 lei la 2.500 lei pentru persoanele
juridice.
h) este interzisă abandonarea şi depozitarea deşeurilor din construcţii şi demolări în
recipienţii din punctele de precolectare a deşeurilor urbane sau pe domeniul public. Producătorii de
deşeuri din construcţii şi demolări au obligaţia să precolecteze aceste deşeuri în recipienţi puşi la
dispoziţie de către prestatorul de servicii de salubritate, în baza unei solicitări. Deşeurile vor fi ridicate
şi transportate de producătorul de deşeuri sau de prestatorul serviciului de salubritate, contra cost;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
400 lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 lei la 2.500 lei pentru persoanele
juridice.
i) este interzisă abandonarea şi depozitarea deşeurilor din metale feroase şi
neferoase în alţi recipienţi decât cei cu această destinaţie din punctele de precolectare
a deşeurilor urbane sau pe domeniul public.
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
400 lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 lei la 2.500 lei pentru persoanele
juridice.
j) este interzisă abandonarea şi depozitarea de medicamente vechi din
domeniul casnic la punctele de precolectare a deşeurilor sau în alte zone publice.
Acestea vor fi depuse la unităţile farmaceutice apropiate în vederea eliminării finale.
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 400
lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 lei la 2.500 lei pentru persoanele juridice.

Capitolul IV. Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice autorizate să execute lucrări de
întreţinere, construcţii, reparaţii şi demolări la clădiri şi instalaţii tehnico-edilitare.
Art.4.
Persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate să execute lucrări de construcţii, reparaţii şi
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demolări la clădiri, instalaţii tehnico-edilitare sau întreţinere a acestora au următoarele obligaţii:
a) să împrejmuiască incintele de construcţii, şantierul lucrărilor în execuţie şi să ia măsuri de
întreţinere corespunzătoare a împrejmuirilor în conformitate cu proiectul de organizare de şantier
autorizat;
b) să depoziteze ordonat toate materialele aprovizionate, inclusiv cele rezultate din demolare
sau săpături, în interiorul incintelor aprobate;
c) să evacueze de îndată din zonele în lucru pământul, molozul şi alte reziduuri, să le
transporte numai pe traseele şi la locurile stabilite în acest scop;
d) să asigure curăţirea (inclusiv a roţilor), încărcarea şi etanşarea vehiculelor la
ieşirea din zona construibilă, din staţiile de betoane sau alte asemenea locuri pentru a nu murdări
străzile şi drumurile publice prin împrăştierea încărcăturii;
e) să menţină ordinea şi curăţenia pe căile publice din zona de construcţii, inclusiv a părţilor
din calea publică care sunt cuprinse în incinta acesteia;
f) să nu depoziteze pământ, moloz, betoane şi resturi de materiale decât în locurile stabilite
de Primăria orașului Călimănești;
g) să amenajeze drum de acces în interiorul şantierului şi până la stradă, înainte de
începerea construcţiei pentru a se evita murdărirea străzilor;
h) să evite producerea şi răspândirea prafului, prin stropirea cu apă a părţilor din clădirea în
curs de demolare şi a molozului încărcat în vehicule;
i)
să instaleze la loc vizibil, până la închiderea şantierului, un panou pe care să fie
inscripţionate: denumirea lucrării şi termenul de finalizare; proiectantul, beneficiarul şi executantul, cu
precizarea sediului şi numărului de telefon al fiecăruia, numele responsabilului de şantier; numărul
autorizaţiei de construire. De asemenea sunt obligaţi să asigure semnalizarea optică
corespunzătoare a lucrărilor.
Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 4 constituie contravenţii şi se sancţionează
cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 600 lei la 2.500 pentru
persoanele juridice.

Capitolul
V.
Obligaţiile
agenţilor
economici
care
desfăşoară
activităţi
comerciale şi de prestări de servicii, privind păstrarea ordinii şi curăţeniei în oraș
Art.5.
Agenţii economici care desfăşoară activităţi de comerţ, alimentaţie publică şi de
prestări servicii, indiferent de forma de organizare şi personalul angajat sunt obligaţi:
a) să amplaseze la fiecare intrare un coş pentru ambalaje şi ţigări;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
300 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 lei ia 1.500 lei pentru persoanele
juridice.
b) să asigure ordinea şi curăţenia permanentă a localurilor şi spaţiilor exterioare aferente în
care îşi desfăşoară activitatea şi a locurilor de depozitare a mărfurilor şi ambalajelor;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
400 lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 600 lei la 2.500 lei pentru persoanele
juridice.
c) să nu depoziteze pe trotuare sau pe partea carosabilă mărfuri, ambalaje, materiale de
orice fel, precum şi alte obiecte care dăunează aspectului estetic şi urbanistic general sau care
împiedică desfăşurarea în condiţii normale a traficului auto sau pietonal;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
400 lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 600 lei la 2.500 lei pentru persoanele
juridice.
d) să întreţină în stare de curăţenie şi de funcţionare grupurile sociale, utilajele, mobilierul
comercial şi reclamele publicitare;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
400 lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 600 lei la 2.500 lei pentru persoanele
juridice.
e) să asigure personalului angajat o ţinută vestimentară adecvată specificului de activitate,
în perfectă stare de curăţenie;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
300 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 lei la 1.500 lei pentru persoanele
juridice.
f) să nu expună mărfuri în afara spaţiului comercial şi/sau pe terenuri proprietate privată,
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care au deschidere spre zone publice. Pe aceste terenuri pot fi expuse mărfuri numai în condiţiile
delimitării şi împrejmuirii - conform prevederilor legale - a terenului proprietate privată. Este interzisă
orice expunere cu vedere directă din arterele de circulaţie, atât pe teren domeniu public, cât şi în
interiorul proprietăţilor private, a materialelor de construcţii, articolelor funerare, puncte de colectare
fier vechi, ambalaje, piese auto, caroserii, maşini abandonate sau inestetice, chioşcuri abandonate şi
nefuncţionale şi altele asemenea, acestea constituindu-se ca un element de disconfort vizual şi de
estetică urbană
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
500 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 lei la 2.500 lei pentru persoanele
juridice.

Capitolul VI. Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice în scopul menţinerii curăţeniei,
asigurării fluenţei circulaţiei, al creşterii nivelului estetic şi de confort urban al
orașului.
Art.6.
în scopul menţinerii curăţeniei, asigurării fluenţei circulaţiei, al creşterii nivelului
estetic şi de confort urban al oraşului se interzice:
a) aruncarea sau depozitarea pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane, malurile râurilor, sau
în oricare alte locuri publice neautorizate a gunoaielor menajere, a altor reziduuri şi gunoaie de orice
fel;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
400 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 600 lei la 2.000 lei pentru persoanele
juridice.
b) aruncarea gunoiului măturat de pe trotuare, în rigole sau pe carosabil precum şi
deversarea apelor uzate din imobile (locuinţe sau spaţii cu altă destinaţie) pe domeniul public.
Persoanele fizice şi juridice au obligaţia să procedeze la desfiinţarea/blocarea racordurilor ilegale prin
care se deversează apele uzate;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
400 lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 600 lei la 2.500 lei pentru persoanele
juridice.
c) depozitarea sau parcarea pe străzi, trotuare, parcări din zona blocurilor de locuinţe
(parcări de reşedinţă, parcări publice), parcuri, grădini publice, terenuri virane şi pieţe a utilajelor,
caroseriilor, remorcilor, rulotelor turistice sau cu altă destinaţie (înmatriculate sau neînmatriculate)
precum şi depozitarea materialelor de orice fel, ca: mărfuri, ambalaje, tonete, mese, grătare,
materiale de construcţii şi altele.
Parcarea vehiculelor, identificate în alineatul precedent, este permisă numai în autobaze,
spaţii private sau în locuri special destinate acestui scop semnalizate prin indicatoare sau marcaje şi
avizate de Primăria orașului Călimănești;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
400 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 600 lei la 2.000 lei pentru persoanele
juridice.
d) vehiculele şi materialele, staţionate sau depozitate, în condiţiile literei c), vor fi
considerate abandonate şi în baza unui proces verbal de constatare, încheiat de agentul constatator,
vor fi ridicate şi transportate de către Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat și
Alimentare cu Energie Termică din cadrul Orașului Călimănești. În procesul verbal încheiat de
agentul constatator se vor prevedea: data şi locul ridicării vehiculului/materialelor, marca/felul şi
cantitatea acestora şi locul de depozitare. Proprietarii sau administratorii vehiculelor/materialelor le
vor putea ridica de la locul depozitării, în termen de maxim 30 zile de la data încheierii procesului
verbal de constatare, după achitarea amenzii, a cheltuielilor de transport şi depozitare. Dacă în
termenul prevăzut la alineatul precedent vehiculele/materiaiele nu vor fi revendicate, acestea vor
putea fi valorificate la preţurile legale, iar sumele rezultate se vor vărsa la bugetul local, după
scăderea cheltuielilor societăţii prestatoare.
e) degradarea sau murdărirea statuilor sau grupurilor statuare, monumentelor şi mobilierului
urban de pe raza orașului Călimănesti;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
500 lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru persoanele
juridice.
Pe lângă sancţiunile prevăzute se vor percepe şi despăgubiri civile conform Anexei
atât pentru persoanele fizice cât şi pentru cele juridice.
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f) degradarea drumurilor publice asfaltate sau neasfaltate, aleilor, trotuarelor, rigolelor,
şanţurilor, podurilor şi podeţelor de acces la proprietăţi;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
500 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 800 lei la 2.500 lei pentru persoanele
juridice.
Pe lângă sancţiunile prevăzute se vor percepe şi despăgubiri civile conform Anexei
atât pentru persoanele fizice cât şi pentru cele juridice.
g) accesul, circulaţia şi oprirea autovehiculelor pe trotuare şi zone verzi, cu excepţia locurilor
semnalizate ca atare;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
400 lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 lei la 2.500 lei pentru persoanele
juridice.
Pe lângă sancţiunile prevăzute se vor percepe şi despăgubiri civile conform Anexei
atât pentru persoanele fizice cât şi pentru cele juridice.
h) efectuarea de reparaţii auto pe domeniul public al orașului precum şi curăţarea sau
spălarea vehiculelor cu apă curentă sau detergenţi pe străzi, trotuare, în parcări sau alte locuri
publice;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
400 lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 800 lei la 2.500 lei pentru persoanele
juridice.
i) staţionarea pe trotuare a autovehiculelor care aprovizionează agenţii economici,
amplasarea containerelor cu sau fără marfă pe trotuare, pe carosabilul străzilor sau pe zonele verzi;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
400 lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 lei la 2.500 lei pentru persoanele
juridice.
j) menţinerea unor firme sau reclame deteriorate, inestetice, incomplete sau depăşite pe
faţadele sau acoperişurile imobilelor, în vitrinele magazinelor sau amplasate pe străzi;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
400 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 600 lei la 2.000 lei pentru persoanele
juridice.
k) ocuparea de teren - domeniu public sau privat al orașului – pentru cultura de fructe sau
legume, construcţii de garaje sau includerea unor suprafeţe de teren - domeniu public sau privat - în
curţi proprietate personală;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
400 lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 lei la 2.500 lei pentru persoanele
juridice.
Pe lângă sancţiunile prevăzute se vor percepe şi despăgubiri civile conform Anexei
atât pentru persoanele fizice cât şi pentru cele juridice.
l) ocuparea de teren - domeniu public sau privat al orașului - cu mobilier urban (tonete,
tarabe, pupitre acoperite sau închise, mese) şi alte construcţii provizorii, pentru comercializarea
mărfurilor, a biletelor pentru jocurile de noroc, ziarelor şi revistelor, cărţilor şi florilor, fără plata taxei
pentru utilizarea temporară a locurilor publice.
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
400 lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 lei la 2.500 lei pentru persoanele
juridice.
Pe lângă sancţiunile prevăzute se vor percepe şi despăgubiri civile conform Anexei atât
pentru persoanele fizice cât şi pentru cele juridice.
m) ocuparea de teren - domeniu public cu schele, macarale sau alte utilaje pentru
construcţii, cu recipienţi destinaţi colectării deşeurilor rezultate din amenajări sau/şi construcţii, fără
avizul Primăriei Orașului Călimănești şi fără plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice.
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
400 lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 lei la 2.500 iei pentru persoanele
juridice.
Pe lângă sancţiunile prevăzute se vor percepe şi despăgubiri civile conform Anexei
atât pentru persoanele fizice cât şi pentru cele juridice.
n) ocuparea de teren domeniu public al orașului Călimănești- parcări, trotuare, spaţii verzi
sau alte locuri publice - cu autovehicule oferite spre vânzare prin afişarea de anunţuri publicitare (de
genul „vânzare...") sau prin alte mijloace care sugerează intenţia de vânzare a acestora.
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
500 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 800 lei la 2.500 lei pentru persoanele
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juridice.
Pe lângă sancţiunile prevăzute se vor percepe şi despăgubiri civile conform Anexei
atât pentru persoanele fizice cât şi pentru cele juridice.
o) staţionarea şi parcarea autovehiculelor de transport marfă, autobuze şi microbuze, cu o
masă totală autorizată mai mare de o tonă, aparţinând societăţilor comerciale, persoanelor fizice
autorizate, întreprinderilor individuale şi familiale pe aleile auto şi pietonale, trotuare şi parcări publice
din zona blocurilor,după orele 17,00;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
500 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 800 lei la 2.500 lei pentru persoanele
juridice.
p) ocuparea cu un singur autovehicul a mai multor locuri de parcare din parcările amplasate
pe domeniul public şi din zona blocurilor sau parcarea în alt mod decât cel reglementat prin marcaj
sau indicator;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
500 lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 lei la 2.500 pentru persoanele juridice.
q) blocarea accesului la punctele de colectare a deşeurilor urbane cu autovehicule sau alte
materiale;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
400 lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 600 lei la 2.500 lei pentru persoanele
juridice.
r) rezervarea locurilor din parcările publice prin marcaje cu numărul de înmatriculare al
autovehiculului sau prin montarea de ţevi, lanţuri, stâlpi, plăcuţe indicatoare, ambalaje, panouri sau
alte obiecte.;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
400 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 600 lei la 2.000 pentru persoanele juridice.
s) staţionarea pe locurile de parcare rezervate pentru diferite activităţi ale unor obiective sau
pentru persoanele cu handicap, marcate şi semnalizate corespunzător.
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
400 lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 600 lei la 2.500 lei pentru persoanele
juridice.
t) turarea motoarelor, autovehiculelor, motocicletelor sau mopedelor de natură să tulbure
liniştea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor şi efectuarea de drifturi pe străzi, alei sau
intrări şi/sau în parcările aparţinând domeniului public.
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
500 lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru persoanele
juridice.
u) expunerea spre vânzare/închiriere a vehiculelor (înmatriculate sau neînmatriculate) pe
terenurile proprietate privată pentru care nu a fost eliberată autorizaţie de construire cu această
destinaţie. Respectarea obligaţiei este în sarcina proprietarului sau deţinătorului legal al terenului.
Expunerea spre vânzare/închiriere a vehiculelor se poate face doar în spaţii amenajate şi autorizate
în acest scop (parcuri şi târguri auto, showroom-uri auto) în conformitate cu prevederile Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările
ulterioare.
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
1.000 iei ia 2.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 2.000 lei ia 2.500 lei pentru persoanele
juridice.

Capitolul VII. Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice care au în întreţinere
animale şi păsări.
Art.7.
(1) Agenţii economici şi persoanele fizice care au în întreţinere animale şi/sau
păsări au următoarele obligaţii:
a)
să folosească locuri special amenajate, care să respecte Normele de igienă şi sănătate
publică privind mediul de viaţă al populaţiei şi al căror amplasament să fie aprobat de Primăria
Orașului Călimănești, în conformitate cu aceste reglementări şi cu regulamentul de urbanism al
orașului (la minim 10 m distanţă faţă de locuinţe).
b)
să dispună amplasarea adăposturilor pentru animale la minim 50 m faţă de ansamblurile
de blocuri, de obiective sociale (spitale, şcoli, grădiniţe, parcuri) sau de clădiri reprezentative; minim
15 m faţă de locuinţele vecinilor şi minim 10 m faţă de căile publice proxime.
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Nerespectarea obligaţiilor prevăzute ia art. 7 alin. (1) constituie contravenţii şi se
sancţionează cu amendă de la 300 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 600 lei la
2.000 lei pentru persoanele juridice.
(2) Deţinerea şi creşterea unui număr mai mare de un animal de companie (câine, pisică) întrun apartament se va putea face numai cu acordul scris al vecinilor direct afectaţi şi al asociaţiei de
proprietari/locatari sau al celorlalţi locatari din imobil, acolo unde nu există asociaţii de
proprietari/locatari. Animalele de apartament vor fi vaccinate şi vor avea atestată starea de sănătate
în carnete de sănătate eliberate de unităţile sanitare veterinare.
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300
lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 600 lei la 2.000 pentru persoanele juridice.
(3) Prestatorul serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân trebuie să prindă câinii în stare
de vagabondaj de pe raza orașului, respectând prevederile legale în vigoare.
(4) Se interzice accesul în parcurile publice ale orașului a câinilor de companie, cu excepţia
locurilor special amenajate.
Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (4) constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice.

Capitolul VIII. Obligaţii referitoare la asigurarea unei funcţionalităţi corespunzătoare şi
conservarea fondului locativ şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă.
Art.8.
Pentru asigurarea unei funcţionalităţi corespunzătoare şi conservarea fondului locativ şi a
spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă de pe proprietatea orașului Călimănești se
interzice:
a) spargerea coloanelor şi evacuarea apelor uzate menajere în subsoluri. Amenda se
suportă de către cei vinovaţi sau de asociaţia de proprietari sau locatari, cu obligaţia de a remedia
coloanele şi a igieniza subsolul, pe cheltuiala celui vinovat;
b) degradarea sau neremedierea defectelor la instalaţiile sanitare sau termice în locuinţe;
c) degradarea acoperişurilor, teraselor prin montarea antenelor de orice fel;
d) împiedicarea folosirii normale a dependinţelor comune de către colocatari.
e) amenajarea unor improvizaţii de orice fel pe casa scărilor sau în alte spaţii comune ale
imobilelor.
Nerespectarea obligaţiilor prevăzute ia art. 8 constituie contravenţii şi se sancţionează
cu amendă de la 300 lei la 2.000 iei pentru persoanele fizice şi de ia 600 iei ia 2.000 lei pentru
persoanele juridice.

Capitolul IX. Obligaţii referitoare la asigurarea şi păstrarea curăţeniei mijloacelor de
transport public local de persoane.
Art.9.
Pentru păstrarea curăţeniei şi aspectului corespunzător al mijloacelor de transport şi pentru
asigurarea condiţiilor optime de călătorie, operatorii de transport/transportatorii autorizaţi care
desfăşoară activităţi de transport public local societăţile comerciale de transport public şi persoanele
particulare autorizate să efectueze transportul sunt obligaţi:
a) să interzică punerea în circulaţie a autovehiculelor de orice fel care nu îndeplinesc
condiţiile tehnice, de curăţenie şi igienă, poluează atmosfera sau au scurgeri de carburanţi sau
lubrifianţi;
b) să asigure curăţenia şi igienizarea mijloacelor de transport pe care le deţin sau folosesc,
pe tot timpul în care acestea sunt în circulaţie. în acest scop conducătorii auto sunt obligaţi să
folosească perioada de timp în care staţionează la staţiile terminale, în refugii sau bucle de
întoarcere, pentru curăţenie şi, dacă este nevoie, spălarea mijloacelor de transport în comun pe care
le deservesc, în vederea asigurării unor condiţii corespunzătoare de transport pentru călători;
c) să asigure curăţirea locurilor de încărcare-descărcare din gări, autogări, pieţe, oboare şi
târguri;
d) să asigure salubrizarea staţiilor terminale de transport în comun de pe liniile deservite.
Autobuzele şi autocarele vor fi garate în autogări autorizate fiind interzisă gararea şi parcarea lor pe
domeniul public şi pe terenuri proprietate private neautorizate în acest sens.
Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art.9 constituie contravenţii şi se sancţionează
cu amendă de la 400 lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 lei la 2.500 lei pentru
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persoanele juridice.

Capitolul X. Obligaţii ale persoanelor fizice sau juridice în vederea conservării şi
dezvoltării parcurilor, zonelor florale şi spaţiilor verzi din orașul Călimănești.
Art.10.
în vederea conservării şi dezvoltării parcurilor, zonelor florale, spaţiilor verzi din perimetrul
orașului Călimănești se interzice:
a) tăierea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieţilor ori lăstarilor fără aprobarea
Primăriei Orașului Călimănești;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
400 lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 600 lei la 2.500 lei pentru persoanele
juridice.
Pe lângă sancţiunile prevăzute se vor percepe şi despăgubiri civile conform Anexei atât
pentru persoanele fizice cât şi pentru cele juridice.
b) distrugerea prin orice mijloace sau degradarea arborilor, puieţilor, lăstarilor, precum şi
degradarea mobilierului urbanistic aferent;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
400 lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 600 lei la 2.500 lei pentru persoanele
juridice.
Pe lângă sancţiunile prevăzute se vor percepe şi despăgubiri civile conform Anexei
atât pentru persoanele fizice cât şi pentru cele juridice.
c) schimbarea destinaţiei zonelor verzi, a bazelor sportive şi a spaţiilor de joacă pentru copii,
fără autorizaţie;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă
de la 400 lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 lei la 2.500 pentru
persoanele juridice.
d) accesul şi circulaţia cu biciclete, motociclete, mopede sau alte vehicule ori autovehicule în
parcuri, cu excepţia pistelor marcate corespunzător;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
300 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 600 lei la 2.000 pentru persoanele juridice.
e) păşunatul în parcuri, pe zonele verzi, pe malurile râurilor şi pe străzile orașului
Călimănești; lăsarea liberă a animalelor şi păsărilor în parcuri, grădini publice, zone verzi sau alte
locuri oprite accesului acestora;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de ia
400 lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 lei la 2.500 pentru persoanele juridice.
Pe lângă sancţiunile prevăzute se vor percepe şi despăgubiri civile conform Anexei atât
pentru persoanele fizice cât şi pentru cele juridice.
f) distrugerea de zone verzi amenajate cu gazon, arbuşti, trandafiri, arbori, flori anuale,
bienale, perene, precum şi distrugerea trotuarelor, bordurilor, executarea de pene la borduri.
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
400 lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 lei la 2.500 pentru persoanele juridice.
Pe lângă sancţiunile prevăzute se vor percepe şi despăgubiri civile conform Anexei
atât pentru persoanele fizice cât şi pentru cele juridice.
g) degradarea zonelor verzi, a bazelor sportive şi a spaţiilor de joacă pentru copii prin
rupere, călcare, tăiere, etc;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
400 lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 lei la 2.500 pentru persoanele juridice.
Pe lângă sancţiunile prevăzute se vor percepe şi despăgubiri civile conform Anexei atât
pentru persoanele fizice cât şi pentru cele juridice.
h) circulaţia sau staţionarea vehiculelor de orice fel pe peluzele dintre carosabil şi trotuare;
vehiculele staţionate în spaţiile amintite se pot bloca sau ridica şi transporta, în conformitate cu
prevederile legale;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
400 lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 lei la 2.500 pentru persoanele juridice.
Pe lângă sancţiunile prevăzute se vor percepe şi despăgubiri civile conform Anexei atât
pentru persoanele fizice cât şi pentru cele juridice.
i) înscrierea oricăror însemne pe băncile şi obiectele depuse în locurile publice, precum şi
montarea acestora de către persoane neautorizate;
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Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
400 lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 600 lei la 2.500 lei pentru persoanele
juridice.
Pe lângă sancţiunile prevăzute se vor percepe şi despăgubiri civile conform Anexei
atât pentru persoanele fizice cât şi pentru cele juridice.
j) fixarea pe arbori a anunţurilor de orice fel;
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
400 lei la 2.500 tei pentru persoanele fizice şi de la 600 lei la 2.500 lei pentru persoanele
juridice.
k) distrugerea marcajelor, deteriorarea potecilor, cablurilor de susţinere, podeţelor sau a
altor dotări destinate circulaţiei turistice, precum şi deteriorarea refugiilor şi încrustarea de însemne
pe trunchiurile arborilor, pe traseele turistice.
Nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de ta
400 lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 lei la 2.500 pentru persoanele juridice.
Pe lângă sancţiunile prevăzute se vor percepe şi despăgubiri civile conform Anexei
atât pentru persoanele fizice cât şi pentru cele juridice.

Capitolul XI. Obligaţii şi responsabilităţi ale persoanelor fizice şi juridice în sezonul
rece
Art. 11.
Instituţiile, societăţile comerciale, asociaţiile de proprietari/locatari, deţinătorii de imobile
indiferent de destinaţia acestora sau de apartamente, locatarii, au următoarele obligaţii:
a) să cureţe zăpada şi gheaţa de pe trotuarele şi rigolele din faţa imobilelor pe care le deţin
sau le administrează, până la limita cu carosabilul, imediat după depunere. Zăpada şi gheţa rezultată
prin curăţire se depozitează pe stradă, lângă bordură, fără a afecta terenul cu destinaţia de spaţiu
verde de pe trotuar;
b) după curăţare, în cazul formării poleiului, trotuarele vor fi presărate cu materiale
antiderapante;
c) să nu arunce zăpada din curţi pe străzi;
d) să nu parcheze autovehiculele pe partea carosabilă, împiedicând astfel operaţiunile de
deszăpezire.
e) să înlăture pericolul reprezentat de căderea zăpezii sau gheţii (ţurţuri) de pe acoperişurile
şi terasele pe care le deţin.
Nerespectarea obligaţiilor prevăzute ia art. 11 constituie contravenţii şi se
sancţionează cu amendă de ia 400 lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 600 lei la
2.500 lei pentru persoanele juridice.

Capitolul XII. Constatarea Contravenţiilor
Art. 12.
Contravenţiile la prezentul Regulament se constată prin procese-verbale de constatare şi
sancţionare a contravenţiei.
Dacă prin săvârşirea contravenţiei au fost pricinuite pagube, prin procesul verbal de
constatare şi sancţionare a contravenţiei se vor stabili şi despăgubirile, pe baza tarifelor de
determinare a acestora, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezentul Regulament.
Art. 13.
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor prevăzute de prezentul Regulament se face
de către primar şi împuterniciţii acestuia, precum şi de către Serviciul Poliţia Locală a Orașului
Călimănești.
Art. 14.
(1) .Dispoziţiile prezentului Regulament se completează cu prevederile Ordonanţei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările
ulterioare. Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau
comunicării procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, jumătate din minimul
amenzii prevăzute de prezenta hotărâre.
(2) .Valorile centralizate ale amenzilor prevăzute de prezentul regulament sunt
cuprinse în Anexa Tabel centralizator a nivelurilor amenzilor aplicabile.

Capitolul XIII. Dispoziţii finale
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Art. 15.
Refuzul prezentării, la cererea persoanelor abilitate să constate contravenţiile stabilite prin
prezentul Regulament, a documentelor, datelor şi informaţiilor solicitate în exercitarea atribuţiilor
acestora, se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.500 lei atât pentru persoanele fizice cât şi
pentru cele juridice.
Art. 16.
Anexele privind Valoarea minimă a despăgubirilor pentru distrugeri si degradări ale
bunurilor din domeniul public și privat al Orașului Călimănești și respectiv Tabel centralizator
al nivelurilor amenzilor aplicate, fac parte integrantă din prezentul Regulament.
Art. 17.
Prezentul Regulament intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2021.
Art. 18.
La data intrării în vigoare a prezentului Regulament îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea
Consiliului Local nr. 1 din 31 ianuarie 2007 privind aprobarea „Normelor de salubrizare ale orașului
Călimănești" cu modificările şi completările ulterioare.

ANEXA I : VALOAREA MINIMĂ A DESPĂGUBILOR
PENTRU DISTRUGERI ȘI DEGRADĂRI ALE BUNURILOR DIN DOMENIUL
PUBLIC SI PRIVAT AL ORAȘULUI CĂLIMĂNEȘTI
2

160 lei

2

310 lei

2

260 lei

1.

Distrugerea/deqradarea a 1 m stradă pavată

2.

Distrugerea/degradarea a 1 m stradă asfaltată

3.
4.
5.
6.

Distrugerea/degradarea a 1 m stradă betonată
2
Distrugerea/deqradarea a 1 m stradă
2

Distrugerea/degradarea a 1 m trotuar
Distrugerea/degradarea a 1 ml rigolă sau sanţ
2

160 lei
170 lei
1000 lei

7.

Distrugerea/degradarea a 1 m pod sau podeţ

170 lei

8.

Distrugerea/degradarea a 1 ml borduri

110 lei

9.

Distrugerea a 1 ml împrejmuire din lemn

175 lei

10.
11.

Distrugerea a 1 ml împrejmuire din prefabricate beton
Distrugerea a 1 ml împrejmuire plasă sârmă pe ramă

12.
13.

Distrugerea a 1 ml împrejmuire gard viu
2
Distrugerea a 1 m zona verde

14.
15.
16.

Distrugerea/degradarea unei bănci
Distrugerea unui scaun
Distrugerea/degradarea unui coş pentru deşeuri stradale

17.

Distrugerea unui vas pentru flori din beton

300 lei

18.

Distrugerea unui vas pentru flori mozaicat

300 lei

19.

Distrugerea unui arbore cu diametru până la 10 cm

1000 lei

20.

Distrugerea unui arbore cu diametru până la 15 cm

1200 lei

21.

Distrugerea unui arbore cu diametru până la 20 cm

1700 lei

22.
23.
24.
25.

Distrugerea unui arbore cu diametru peste 20 cm
Distrugerea unui semn de circulaţie
Distrugerea unui semn de orientare sau dirijare
Distrugerea/degradarea unui indicator rutier

26.

Distrugerea/degradarea unui panou de afişaj

2000 lei
300 lei
450 lei
300 lei
1000 lei

27.

Distrugerea/degradarea unui separator de sens

28.

Deteriorarea elementelor ornamentale la fântânile arteziene

250 lei
160 lei
100 lei
160 lei
1000 lei
500 lei
500 lei

200 lei
450 lei/buc
56

29.
30.

Deteriorarea elementelor ornamentale la scările monumentelor
Deqradarea suprafeţelor pietonale mozaicate

31.
32.

Degradarea capacelor la căminele de vizitare, necarosabile
Degradarea capacelor la gurile de scurgere pentru colectarea
apelor pluviale
Degradarea capacelor carosabile la căminele de vizitare
Ocuparea abuzivă de teren în vederea cultivării de legume
sau includerea în curţi;
Ocuparea abuzivă de teren în vederea comercializării
ambulante a produselor agroalimentare sau industriale
- târguri
- trotuare şi spaţii verzi

33.
34.
35.

36.

300 lei/buc
250 lei/mp
450 lei/buc
350 lei/buc
800 lei/buc
3 lei/mp/zi
X
15 lei/mp/zi
25 lei/mp/zi

Ocuparea abuzivă de teren cu construcţii provizorii pentru
comercializarea de bunuri
Ocuparea abuzivă de teren cu schele, macarale sau alte utilaje
pentru construcţii, cu recipienţi destinaţi colectării deşeurilor
Ocuparea de teren domeniu public al orașului cu autovehicule oferite spre vânzare

37.
38.

10 lei/mp/zi
4 lei/mp/zi
100 lei/autovehicul/zi

ANEXA II: TABEL CENTRALIZATOR AL NIVELURILOR AMENZILOR APLICATE
Articolul care prevede fapta sancţionată

Nr.
crt.

Pentru persoane fizice
Art. 2 lit. f), g), h), i), k)
Art. 3 lit. b) /
1. Art. 5 lit. a), e)
Art. 7 alin. (4)
Art. 10 lit. d)

Minim-Maxim

300 - 1.000

Art. 6 lit. a), c), j), r)
2.

400 - 2.000

Art. 7 alin. (1), (2)
3. Art. 8

300 - 2.000

Art. 2 lit. a), b), c), d), e), l), m), o), p), q), r), s), t), u), v), y), z)
Art. 3 lit. c), d), e), f), g), h), i), j)
Art. 5 lit. b), c), d)
4. Art. 6 lit. b),g), h), i), k), 1), m), q), s)
Art. 9
Art. 10 lit. a), b), c), e), f), g), h), i), j), k)
Art. 11

400 - 2.500

5. Art. 3 lit. a)

500 - 1.000

Art. 4
6. Art. 5 lit. f)
Art. 6 lit. f), n), o)
Art. 2 lit. j)
7. Art. 6 lit. e), p), t)
Art. 15
8. Art. 2 lit. n), Art.6 lit.u)
9. Art. 2 lit. w), x)

500 - 2.000

500 - 2.500
1000 - 2.500
2000 - 2.500
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Pentru persoane juridice
1. Art. 2 lit. f), g), h)
Art. 5 lit. a), e)

500 -1.500

2. Art. 3 lit. a)
Art. 2 lit. a), b), i), y), z)
Art. 3 lit. c), d), e), h), i), j)
Art. 5 lit. f)
3. Art. 6 lit. g), i), k), l), m)
Art. 9 lit. a), b), c), d),
Art. 10 lit. c), e), f), g), h), k)
Art. 15

500 - 1.000

500 - 2.500

Art. 6 lit. a), c), j), r)
4. Art. 7 alin. (1), (2)
Art. 8
Art. 10 lit. d)

600 - 2.000

Art. 2 lit. c), d), e), j), 1), m), o), p); q), r), s), t), u), v)
Art. 3 lit. f), g)
Art. 4
5. Art. 5 lit. b), c), d)
Art. 6 lit. b), q), s)
Art. 10 lit. a), b), i), j)
Art. 11

600 - 2.500

6. Art. 6 lit. f), h), n), o)

800 - 2.500

7. Art. 6 lit. e), p), t)
Art. 2 lit. n)
8.

1.000 - 2.500
2.000 - 2.500
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Anexa nr. 13
HCL nr. ............/.............
NORME PROCEDURALE DE ELIBERARE A AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE
PENTRU PARCURILE DE DISTRACȚII REGLEMENTATE DE HOTĂRÂREA
GUVERNULUI NR. 435/2010, ACTUALIZATĂ, PRIVIND REGIMUL DE INTRODUCERE PE
PIAȚĂ ȘI DE EXPLOATARE A ECHIPAMENTELOR PENTRU AGREMENT
CAPITOLUL I. Dispoziţii generale
Art.1. Prezentele Norme Procedurale stabilesc modalitatea de acordare a autorizației de
funcționare pentru parcurile de distracții reglementate de HG 435/2010, acordurile, avizele,
autorizațiile expres stabilite și prevăzute de legislația în vigoare pentru eliberarea acestui tip de
autorizație, metodologia de autorizare, perioada de valabilitate a autorizației de funcționare.
Art.2. În înţelesul HG 435/2010 privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a
echipamentelor pentru agrement, actualizată și al prezentului Regulament, următorii termeni se
definesc astfel:
a) Parc de distracții - perimetru delimitat și amenajat în scopul agrementului, în care este
instalat cel puțin un echipament pentru parcurile de distracții;
b) Echipament pentru parcurile de distracții - echipament pentru agrement care nu este
destinat spațiilor de joacă;
c) Echipament pentru agrement - orice utilaj, instalație sau dispozitiv acționat prin forța ori
greutatea omului, electric, pneumatic, hidraulic, mecanic și/sau prin orice altă sursă/alte
surse de energie, ce funcționează pe un amplasament temporar ori definitiv și care este
destinat agrementului, jocului sau destinderii consumatorilor.
Art.3. Înainte de punerea în funcțiune a echipamentului pentru agrement pe orice
amplasament, deținătorul acestuia trebuie:
a) Să se asigure că echipamentul pentru agrement ce urmează a fi exploatat este însoțit de
certificatul de conformitate;
b) Să încheie un document, în formă scrisă, cu administratorul parcului de distracții din care
să rezulte acceptul acestuia pentru amplasarea echipamentului pentru agrement și
perimetrul pentru amplasare, în cazul în care deținătorul echipamentului pentru agrement
nu este și administratorul parcului de distracții;
c) Să se asigure că pe fiecare echipament sunt inscripționate lizibil, durabil și vizibil informații
cu privire la: denumirea echipamentului, codul de identificare al echipamentului pentru
agrement, seria, anul de fabricare, producătorul (denumirea completă, adresa sediului,
datele de contact), caracteristicile tehnice, numărul certificatului de conformitate;
d) Să efectueze o analiză de risc în exploatare care să cuprindă datele prevăzute în anexa 3
la HG 435/2010.
CAPITOLUL II. Metodologia de autorizare






Art.4 (1) Solicitarea obţinerii autorizației de funcţionare pentru parcurile de distracții
reglementate de HG 435/2010 se face în baza unei cereri tip care va fi pusă la dispoziţia
solicitanților de către Primăria orașului Călimănești.
(2) Formularul tip de cerere este prevăzut în anexa nr.1 la prezentele Norme.
(3) Cererea de autorizare va fi însoţită de următoarele documente:
Certificat de atestare fiscală a deținătorului/administratorului parcului de distracții, eliberat de
către organul fiscal competent;
Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a deținătorului/administratorului
parcului de distracții;
Act constitutiv al societății (statut, contract de societate);
Planul de situație și încadrare în zonă;
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 Documentul ce atestă dreptul de folosire al spațiului unde se află amplasat parcul de distracții
(ex. Contract de vânzare-cumpărare, titlu de proprietate, contract de închiriere, contract de
concesiune, contract de locație etc);
 Autorizații de la: Direcția de Sănătate Publică, I.S.U. Vâlcea;
 Fotografii utilaj agrement și a panourilor informative al căror conținut și amplasare sunt
prevăzute la art.6 alin.(1) lit.c și la art.8 pct.2 din HG 435/2010;
 Copii conforme ale conținutului panourilor informative prevăzute la art.6 alin.(1) lit.c și la art.8
pct.2 din HG 435/2010 în limba română și cel puțin două limbi de circulație internațională;
 Certificatele de conformitate care însoțesc echipamentul pentru agrement ce urmează a fi
exploatat;
 Acordul proprietarului amplasamentului din care să rezulte acceptul acestuia pentru
amplasarea echipamentului pentru agrement (când este cazul);
 Analiza de risc în exploatare;
 Autorizația de funcționare a echipamentului pentru agrement, cu respectarea prevederilor
Legii nr.64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune,
instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările și
completările ulterioare (când este cazul).
Art.5 (1) Documentele prevăzute la alin.(3) al art.4 vor fi verificate de către o Comisie de analiză și
verificare a cărei constituire și mod de lucru vor fi stabilite prin dispoziție a primarului.
(2) Comisia constituită conform alineatului 1 va verifica concordanța între documentele care
constituie dosarul de autorizare prevăzute la art.4 alin.(3) și situația reală a parcului de
distracții pregătit pentru a fi pus la dispoziția publicului.
(3) Comisia de analiză și verificare se va asigura că sunt respectate cu strictețe măsurile
impuse prin ”analiza de risc în exploatare” și care au fost stabilite ca urmare a identificării
factorilor de risc.
(4) Activitatea Comisiei se va finaliza printr-un proces verbal în care se vor consemna
rezultatele verificării, cu propunerea de eliberare a autorizației sau de respingere a solicitării
de autorizare; propunerea de respingere a autorizației va fi motivată legal.
Art.6 (1) Solicitarea eliberării autorizației de funcționare conform HG 435/2010 se depune, însoțită de
documentele solicitate de lege și prezentul Regulament la Registratura Primăriei orașului
Călimănești.
(2) Autorizația de funcționare prevăzută la art.4 alin.(1) se eliberează în termen de 30 de zile
de la data solicitării sau de la data înregistrării ultimului document al dosarului de autorizare și se
reînnoiește ori de câte ori legislația în vigoare sau schimbarea condițiilor pentru care a fost acordată
o impun.
(3) Autorizația de funcționare se avizează anual în urma verificării de către Comisie a
respectării condițiilor de autorizare.
(4) Respingerea cererii de autorizare se comunică solicitantului în termenul prevăzut la
alineatul 2; comunicarea va conține motivele întemeiate legal care au determinat respingerea cererii
de autorizare.
Art.7 Autorizația de funcționare solicitată la art.4 alin.(1) nu se eliberează în următoarele cazuri:
a) cererea de autorizare nu este însoțită de toate documentele prevăzute la art.4 alin.(3) din
prezentele Norme;
b) există neconcordanțe între documentația care constituie dosarul de autorizare și situația reală
a parcului de distracții;
c) în situația în care nu sunt obținute toate avizele și acordurile stabilite de lege și prezentele
Norme;
d) în situația unor nereguli constatate de Comisia de analiză și verificare în ceea ce privește
măsurile stabilite ca urmare a identificării factorilor de risc prin ”analiza de risc în exploatare”;
Art.8 (1) Modelul autorizației de funcționare este cel prevăzut în anexa nr.2 la prezentele Norme
Procedurale..
(2) Taxa pentru eliberarea autorizației de funcționare prevăzută de prezentele Norme
Procedurale se stabilește, în conformitate cu prevederile legale, prin Hotărârea Consiliului Local
privind impozitele şi taxele locale aprobată anual şi se achită la eliberarea autorizației.
(3) Gestionarea documentelor și a autorizațiilor de funcționare eliberate conform prezentului
Regulament se realizează de către Biroul Juridic, Administrație Publică Locală, Resurse.
Art.9 Autorizația de funcţionare poate fi anulată în următoarele cazuri:
a) nu au fost respectate condiţiile prevăzute de lege și cele înscrise în prezentul Regulament;
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b) nu au fost respectate cerințele și criteriile care au stat la baza eliberării autorizației de
funcționare;
c) se constată că la dosar au fost depuse acte care nu sunt conforme cu realitatea;
d) au fost înregistrate reclamaţii întemeiate privind activitatea desfăşurată;
e) prevederi impuse de actele normative în vigoare impun anularea autorizației de funcționare.
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