
ROMÂNIA - JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA CIULNIŢA

  
                                                                            

                                                                                    H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea nivelului  impozitelor şi taxelor locale

 pentru anul fiscal 2014
Consiliul local al comunei Ciulniţa, întrunit în şedinţă  ordinară la data de 13.12.2013:
Având în vedere:

-prevederile H.G. nr. 1.309 din 27 decembrie 2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi
taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013,
-prevederilor titlului IX din  Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare ,

-prevederile pct. 224 şi pct. 290^1 alin. 2 din  HG  nr. 44 /2004 pentru aprobarea normelor metodologice de 
aplicare a Codului fiscal ,

-prevederile art. 16 alin 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare

Examinând:
-referatul de aprobare  nr. 3262/02.12.2013  al  primarului comunei Ciulniţa;
-raportul   nr.  3263/02.12.2013   al  operatorului  de  rol  din  cadrul  aparatului  primarului  comunei

Ciulniţa ;
-raportul nr. 3304/5/05.12.2013 al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local,
În temeiul art. 36, alin(4), lit.c coroborat cu art.45, alin. 2, lit.c  şi art. 115, alin. (1), lit. b) , din Legea

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se stabilesc  impozitele şi taxele locale pentru anul 2014,   după cum urmează:

a) nivelurile impozitelor şi taxelor locale  stabilite în sume fixe sunt prevăzute în anexa nr.1 la prezenta
hotărâre ; 

- cota de impozitare prevăzută la art. 251 alin.2 din Legea 571/ 2003 privind Codul fiscal care se aplică
la valoarea impozabilă a clădirii persoanelor fizice este de 0,1 % din valoarea impozabilă  şi se va
ajusta cu coeficientul de corecţie astfel :
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b) cota prevazută la art.253  alin.2 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.571/2003, referitoare la impozitul
pe clădiri în cazul persoanelor juridice se stabileşte la 0,25% asupra valorii de inventar a clădirilor;

c) cota prevazută la art.253 alin.6 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.571/2003 referitoare la impozitul
pe clădiri în cazul persoanelor juridice se stabileşte la 10 % asupra valorii de inventar a clădirilor care nu
au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă şi 30% asupra valorii de inventar a
clădirilor care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă;

d) cota prevazută la art.270 alin.4 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.571/2003, referitoare la servicii de



reclamă şi publicitate se stabileşte la 3 % din valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate ;

(1) Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, în condiţiile prezentei 
hotărâri, au obligaţia să depună o declaraţie anuală la compartimentul de specialitate al primarului comunei, 
până la data de 31 ianuarie 2014, sub sancţiunile prevăzute de lege. 

(2) Pentru panourile, afişele sau structurile de afişaj amplasate în cursul anului, declaraţia de impunere se 
depune, la compartimentul de specialitate, în termen de 30 de zile de la data instalării acestora. 

e) cota prevazută la art.279 alin.2 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.571/2003, referitoare la taxa 
hotelieră se stabileşte la 3% din tariful de cazare practicat de unităţile de cazare.

Art.2 Bonificaţia prevăzută la art. 255, alin. (2), art 260 alin (2) şi art. 265, alin (2) din Legea nr. 
571/2003 - modificată, privind Codul Fiscal, se stabileşte pentru contribuabilii, care achită cu anticipaţie, 
până la 31.03.2014, după cum urmează: 

a)      în cazul impozitului pe clădire la 10%; 

b)      în cazul impozitului pe teren la 10 %; 

c)      în cazul taxei asupra mijloacelor de transport la 10%. 

Art.3  (1) Dacă o persoană fizică are în proprietate două sau mai multe clădiri utilizate ca locuinţe 
care nu sunt închiriate unei alte persoane, impozitul pe clădiri se majorează după cum urmează: 

    a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
    b) cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
    c) cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.
    (2)  Nu intră sub incidenţa alin.  (1)  persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri  dobândite  prin
succesiune legală.
    (3) În cazul deţinerii  a două sau mai multe clădiri  în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul
majorat  se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost dobândite,  aşa cum rezultă din
documentele ce atestă calitatea de proprietar.
    (4)  Persoanele  fizice  prevăzute  la  alin.  (1)  au  obligaţia  să  depună  o  declaraţie  specială  la
compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în raza cărora îşi au domiciliul,
precum şi la cele în raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora. Modelul declaraţiei speciale va fi
cel prevăzut prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art.4 (1) Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul finalizării construcţiei după cum 
urmează: 

a) cu 20% pentru clădirea care are o vechime de peste 50 ani de la data de 1 ianuarie a anului fiscal de 
referinţă; 

b) cu 10% pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 ani şi 50 ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a 
anului fiscal de referinţă; 

                   (2) În cazul clădirii utilizate ca locuinţă a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 mp, valoarea 
impozabilă a acesteia se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 mp sau fracţiune din aceştia. 

 

          Art.5 Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire in
cazul persoanelor fizice, precum si a impozitului pe teren  pentru anul 2014 se menţine încadrarea stabilită 
pentru anul fiscal 2013 şi anume:

- sat Ciulniţa strada Matei  Basarab, sat Ion Ghica-strada Octavian Goga, sat Ivăneşti-strada Mihai
Eminescu , sat Poiana şi cartier Ghimpaţi -zona A

- sat Ciulniţa străzile laterale, sat Ion Ghica- străzile laterale, sat Ivăneşti-străzile laterale,
-zona B

 Art. 6 (1) În conformitate cu prevederile la art. 255, alin. (3), art. 260 alin. (3) şi art. 265 alin (5) din 
Legea nr. 571/2003 - modificată, privind Codul Fiscal, impozitul anual pe clădiri, terenuri şi mijloace de 



transport datorat de contribuabili persoane fizice şi juridice în valoare de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte 
integral până la primul termen de plată. 

    (2) Impozitul/taxa pe clădiri, teren şi mijloace de transport, prevăzută la art. 255, alin. (1), art. 260 
alin (1) şi art. 265 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 - modificată, privind Codul Fiscal, se plăteşte anual, în 
două rate egale până la 31 martie şi respectiv la 30 septembrie  2014 inclusiv. 

            Art.7 La data adoptării prezentei hotărâri se revocă H C L Ciulniţa nr.1 /09.01.2013  .

       Art.8 Primarul  comunei  şi  compartimentul  impozite  şi  taxe   vor  duce  la  îndeplinire  prevederile
prezentei hotărâri.

Art.9 Prevederile  prezentei  hotărâri  vor  fi  aduse  la  cunoştinţă  cetăţenilor,  iar  hotărârea  va  fi
comunicată Instituţiei Prefectului - Judeţul Ialomiţa, Primarului comunei Ciulniţa şi compartimentului impozite
şi taxe  prin grija secretarului comunei.             

 

   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                      GHEORGHE GHEORGHE                                CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

                ŢIGĂU DANIEL-ORLANDO

   

  NR.72
   ADOPTATĂ LA CIULNIŢA
   ASTĂZI 13.12.2013

Notă: prezenta hotărâre a fost adoptată cu 8 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri (din 11 consilieri în
funcţie au fost prezenţi  8 ). 



                                                                                                              ANEXA  NR. 1 la HCL CIULNIŢA NR. 72/13.12.2013

TABLOUL CUPRINZAND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE
PENTRU ANUL 2014               

                                                  
 I. VALORILE IMPOZABILE pentru anul 2014

pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri apartinand persoanelor fizice
Art.251, alin (3)

Tipul cladirii Valoaraea impozabila (lei/mp)

Cu instalatii de apa,
canalizare, electrice si

incalzire (condiţii
cumulative)

Fară instalaţii de apă, 
canalizare, 
electricitate sau  
încălzire

A
Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din cărămidă

arsă sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic
si/sau chimic

935 555

B
Cladire cu pereţi exteriori din lemn, din piatra naturala, carămidă
nearsă, din  vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui

tratament termic si/sau chimic

254 159

C
Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate in urma unui

tratament termic si/sau chimic

159 143

D
Cladire-anexa cu pereţi exteriori din lemn, din piatra naturala, carămidă

nearsă, din  vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui
tratament termic si/sau chimic

95 63

E

In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi
amplasate la subsol , la demisol si/sau la mansarda, utilizate ca

locuinta in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la literele A-D

75% din suma care s-ar aplica  cladirii

F
In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi

amplasate la subsol , la demisol si/sau la mansarda, utilizate in alte
scopuri decat cel de locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri

prevazute la literele A- D

50% din suma care s-ar aplica  cladirii
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II. Impozitul şi taxa pe teren

Art.258
Nr.
crt. Denumirea impozitului /taxei

Niveluri aprobate pentru anul
2014 – lei/ha

Zona
A

Zona
B

Zona
C

Zona
D

I Impozitul/taxa pe teren – lei/ha – pentru terenurile amplasate in intravilanul comunei  - 
terenuri cu constructii - in zona:                                                                                                
Rangul localităţii        IV 889 711 534 348

Rangul localităţii        V 711 534 355 178

II Impozitul/taxa pe teren – lei/ha –pentru terenurile amplasate in intravilanul comunei –
orice alta categorie de folosinta decit cea de terenuri cu constructii - in functie de zone: 

1. Teren arabil 28 21 19 15
2.Pasune 21 19 15 13
3.Faneata                                                                           21 19 15 13
4.Vie                                                                                   46 35 28 19
5.Livada                                                                             53 46 35 28
6.Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera                   28 21 19 15
7.Teren cu ape                                                                   15 13 8 x
8. Drumuri si cai ferate x x x x
9. Neproductiv x x x x

III Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in extravilanul comunei in functie de categoria 
de folosinta si zona – lei/ha :
1. Teren cu constructii 31 28 26 22
2. Teren arabil                                                                    50 48 45 42
3. Pasune 28 26 22 20
4. Faneata 28 26 22 20
5. Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr.crt. 5.1 55 53 50 48
5.1 Vie pana la intrarea pe rod x x x x
6. Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr.crt.6.1 56 53 50 48
6.1. Livada pana la intrarea pe rod x x x x
7. padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu 
exceptia celui prevazut la nr.crt.7.1

16 14 12 8

7.1 Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol
de protectie

x x x x

8. Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole 6 5 2 1
8.1 teren cu amenajari piscicole 34 31 28 26
9. drumuri si cai ferate x x x x
10. teren neproductiv x x x x



Suma stabilită la nr.crt. II( terenuri amplasate în intravilan, orice alta categorie de folosinta decit cea de 
terenuri cu constructii) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în următorul tabel:

Rangul localităţii Coeficientul de corecţie

IV 1,10
V 1,00

Suma stabilită la nr.crt. III( terenuri amplasate în extravilan)  se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie 
corespunzător prevăzut în următorul tabel:

Rangul localităţii Coeficientul de corecţie

IV 1,10
V 1,05

III.Impozitul pe mijloacele de transport pentru anul 2014

III.A. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică
Art.263 alin.(2), (6) si (7)

Nr.

crt

Mijloace de transport cu tractiune mecanica Lei/2oo cm3 sau fractiune din
aceasta

I
Vehicule inmatriculate – lei/an/200cm3 sau fractiune 
din aceasta:                             

1. Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu 
capacitatea cilindrica de pana la 1600 cm3, inclusiv

8

2. autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cm3  si 
2000 cm3 inclusiv

18

3. autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cm3  si 
2600 cm3 inclusiv

72

4. autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cm3  si 
3000 cm3 inclusiv

144

5. autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.000 
cm3

290

6. autobuze, autocare, microbuze 24
7. alte vehicule cu masa totala maxima autorizata de 
pana la 12 tone inclusiv, 

30

8. tractoare inmatriculate 18
II

Vehicule inregistrate 

1.Vehicule cu capacitate cilindrica
Lei/200 cm3

1.1. Vehicule cu capacitate cilindrica <4800 cm3
3

1.2. Vehicule cu capacitate cilindrica >4800 cm3
5

2. Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata lei/an
50



III. Impozitul asupra mijloacelor de transport – lei/an – 
pentru remorci, semiremorci si rulote cu masa totala 
maxima autorizata :         
1. pina la 1 tona inclusiv 9
2. peste 1 tona dar nu mai mult de 3 tone 34
3. peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone 52
4. peste 5 tone 64

IV. Impozitul asupra mijloacelor de transport pe apa – 

lei/an – pentru  tipul:   

1. luntre, barci fara motor, folosite pentru pescuit si uz 
personal

21

2. barci fara motor, folosite in alte scopuri 56
3. barci cu motor 210
4. nave de sport si agrement 522
5. scutere de apa 210
6. remorchere si impingatoare:
            a) pina la 500 CP, inclusiv 559
            b) peste 500 CP si pana la 2000 CP, inclusiv 909
            c) peste 2000 CP  si pana la  4000 CP, inclusiv 1398
            d) peste  4000 CP 2237
7. vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fractiune din 
acesta

182

8. ceamuri, slepuri  si barje fluviale, in functie de 
capacitatea de incarcare: 
             a) cu capacitatea de incarcare  pina la 1.500 
tone inclusiv

182

             b)  cu capacitatea de incarcare  de peste 1.500 
tone si pana la 3.000 tone, inclusiv

280

             c) cu capacitatea de incarcare  de peste 3.000 
tone

490

III. B. Pentru autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata
egala sau mai mare de 12 tone-Art.263, alin.(4)

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa

Impozitul

(in lei/an)
Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie

pneumatica sau
echivalentele
recunoscute

Alte sisteme de
suspensie pentru

axele motoare

2 axe
1 Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 13 tone 0 133
2 Masa de cel putin 13 tone, dar mai mica de 14 tone 133 367
3 Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 15 tone 367 517
4 Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 18 tone 517 1.169
5 Masa de cel putin 18 tone 517 1.169
3 axe
1 Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 17 tone 133 231
2 Masa de cel putin 17 tone, dar mai mica de 19 tone 231 474
3 Masa de cel putin 19 tone, dar mai mica de 21 tone 474 615
4 Masa de cel putin 21 tone, dar mai mica de 23 tone 615 947



5 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 947 1.472
6 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 947 1.472
7 Masa de cel putin 26 tone 947 1.472

III 4 axe
1 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 615 623
2 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 27 tone 623 973
3 Masa de cel putin 27 tone, dar mai mica de 29 tone 973 1.545
4 Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 1.545 2.291
5 Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 32 tone 1.545 2.291
6 Masa de cel putin 32 tone 1.545 2.291

III.C. În cazul unei combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfa
cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone-Art.263,alin(5)

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa

Impozitul

(in lei/an)
Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie

pneumatica sau
echivalentele
recunoscute

Alte sisteme de
suspensie pentru

axele motoare

2+1 axe
1 Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 14 tone 0 0
2 Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 16 tone 0 0
3 Masa de cel putin 16 tone, dar mai mica de 18 tone 0 60
4 Masa de cel putin 18 tone, dar mai mica de 20 tone 60 137
5 Masa de cel putin 20 tone, dar mai mica de 22 tone 137 320
6 Masa de cel putin 22 tone, dar mai mica de 23 tone 320 414
7 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 414 747
8 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 28 tone 747 1.310
9 Masa de cel putin 28 tone 747 1.310

II 2+2 axe
1 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 128 299
2 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 299 491
3 Masa de cel putin 26 tone, dar mai mica de 28 tone 491 721
4 Masa de cel putin 28 tone, dar mai mica de 29 tone 721 871
5 Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 871 1.429
6 Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 33 tone 1.429 1.984
7 Masa de cel putin 33 tone, dar mai mica de 36 tone 1.984 3.012
8 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1.984 3.012
9 Masa de cel putin 38 tone 1.984 3.012

III 2+3 axe
1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1.579 2.197
2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2.197 2.986
3 Masa de cel putin 40 tone 2.197 2.986

IV 3+2 axe
1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1.395 1.937
2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 1.937 2.679
3 Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 2.679 3.963
4 Masa de cel putin 44 tone 2.679 3.963

V 3+3 axe
1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 794 960
2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 960 1.434



3 Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 1.434 2.283
4 Masa de cel putin 44 tone 1.434 2.283

IV . Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi

a autorizaţiilor

             Art.267-268

1   Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism ( art.267,alin.1 ) se 
stabileste conform tabelului de mai jos :

Taxa (Lei)

Suprafaţa pentru care se obtine certificatul de urbanism :  

a) Pina la 150 mp. Inclusiv 2,5

b) Intre 151 mp. si 250 mp. Inclusiv 3

c) Intre 251 mp. si 500 mp. Inclusiv 4

d) Intre 501 mp. si 750 mp. Inclusiv 5

e) Intre 751 mp. si 1000 mp. Inclusiv 6

f) Peste 1000 mp. 6 + 0,005 lei/m2 
pentru fiecare mp. 
care depaseste 
1000 mp.

2 Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari 
( art.267,alin.4 ) se calculeaza inmultind numarul de metri patrati de 
teren afectat de foraj sau de excavatie cu suma stabilita

7 lei

3 Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, 
tonete, cabine, spatii de expunere, situate pe caile si in spatiile 
publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de 
afisaj, a firmelor si a reclamelor, prevazuta la art. art.267,alin.7 din 
Codul fiscal  

7 lei

4 Taxa pentru eliberarea autorizatiei privind lucrarile de racorduri si 
bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze termice, 
energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu, prevazuta la art. 
art.267,alin.11 din Codul fiscal  

11 lei

5 Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de 
urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primar, prevazuta la art. 
art.267,alin.12 din Codul fiscal 

13 lei

6 Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si 
adresa

prevazuta la art. art.267,alin.13 din Codul fiscal  

8 lei

7 Taxa pentru eliberarea autorizatiei pentru desfasurarea unei activitati 
economice prevazuta la art.268 alin.1 din Codul fiscal

13 lei



8 Taxa pentru eliberarea autorizatiei sanitare de functionare prevazuta 
la art.268 alin.2 din Codul fiscal

17 lei

9 Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale 
sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliul local, 
prevazuta la art.268 alin.3 din Codul fiscal

28 lei

(pentru fiecare mp 
sau fractiune de 
mp)

10 Taxa viza anuala pentru activitati economice, prevazuta la art 268 al 1,
indice l din Codul fiscal

40 lei

11 Taxa pentru eliberarea certificatului de producator  prevazuta la 
art.268 alin.4 din Codul fiscal

35 lei

12 Taxa pentru eliberarea/ vizarea anuala a autorizatiei privind 
desfasurarea activitatii de alimentatie publica prevazuta la art.268 
alin.5 din Codul fiscal

17 lei

     

V. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate   
Art. 271 alin. (2)         

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate:                           lei/mp sau  fracţiune de mp      
a) în cazul unui afişaj situat în             
locul în care persoana derulează o  activitate economică                   

28       

b) în cazul oricărui alt panou,        
 afişaj sau structură de afişaj pentru  reclamă şi publicitate                 

20       

  

VI .Impozitul pe spectacole
Art. 275alin. (2)         

Manifestarea artistică sau activitatea distractivă:                                           lei/mp        
a) în cazul videotecilor 2       

b) în cazul discotecilor 3       

Suma stabilită la pct.VI - Impozitul pe spectacole se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în
următorul tabel:

Rangul localităţii Coeficientul de corecţie

IV 1,10
V 1,00

VII. Alte taxe locale 

 Art. 283 



Nr. crt.
Denumirea taxei  

Niveluri aprobate  

1 Taxa zilnica pentru utilizarea temporara a locurilor publice
13 lei 

2 Taxa zilnică pentru deţinerea echipamentelor destinate 
înscopul obţinerii de venit 2 lei

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                      GHEORGHE GHEORGHE                                CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

                ŢIGĂU DANIEL-ORLANDO
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