
                                                                        Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 68 din 27.11.2020 
 
 

PROCEDURA DE CALCUL ȘI ÎNCASARE A ALTOR TAXE LOCALE 
 
 

I. Taxe pentru ocuparea domeniului public pentru vânzarea de produse de orice  fel, 
comerţ stradal ambulant, taxă teren ocupat de construcţii provizorii 

 
 1) Taxele pentru ocuparea domeniului public pentru vânzarea de produse de orice  fel, 
comerţ stradal ambulant, taxă teren ocupat de construcţii provizorii se stabilesc conform art. 
486 din Legea nr. 227/2015 (anexa nr. 1). 
 2) - Taxa pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului în standuri situate 
de-a lungul drumurilor publice, în parcări sau în alte locuri se achită zilnic. 
 3)  - Taxa pentru ocuparea terenurilor cu construcții provizorii (chioșcuri, tonete închise, 
cabine telefonice etc.), existente la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent se achită în 
condițiile și la termenele prevăzute pentru impozitul pe teren. 
 - Taxa pentru ocuparea terenurilor cu construcții provizorii (chioșcuri, tonete închise, 
cabine telefonice etc.), realizate în cursul anului fiscal se achită, pentru perioada cuprinsă între 
data autorizării și finele anului fiscal curent, în condițiile și la termenele prevăzute pentru 
impozitul pe teren. 
 
II. Taxa pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obținerii de 
venituri care folosesc infrastructura publică locală de către persoane fizice și persoane 

juridice 
 
 1) Taxa pentru deținerea utilajelor și echipamentelor destinate obținerii de venituri care 
folosesc infrastructura publică locală de către persoane fizice și persoane juridice se stabilește 
conform art. 486 din Legea nr. 227/2015.(taxă pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și 
utilajelor destinate obținerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală: 
- şasiu autopropulsat cu ferestrău pentru tăiat lemne, tractor pe pneuri, troliu autopropulsat 
autocositoare, autoexcavator, autogreder sau autogreper, buldozer pe pneuri, compactor 
autopropulsat, excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri, excavator cu rotor pentru săpat şanţuri 
sau excavator cu pneuri, freză autopropulsată pentru canale sau pentru pământ stabilizat, freză 
rutieră, încărcător cu o cupă pe pneuri, instalaţie autopropulsată de sortare-concasare, macara 
cu greifer, macara mobilă pe pneuri, macara turn autopropulsată, maşină autopropulsată pentru 
oricare din următoarele: a) lucrări de terasamente, b) construcţia şi întreţinerea drumurilor,          
c) decopertarea îmbrăcăminţii asfaltice la drumuri, d) finisarea drumurilor, e) forat, f) turnarea 
asfaltului, g) înlăturarea zăpezii, utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor, vehicul 
pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă, vehicul pentru măcinat şi compactat 
deşeuri, vehicul pentru marcarea drumurilor, vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri - taxă 
vehicule lente – 36 lei/an,  
combine pentru recoltat  - 106 lei/an. 



 2) Taxa se datorează pentru deținerea echipamentelor și utilajelor care folosesc 
infrastructura publică locală, pe raza comunei, conform anexei nr. 1. 
 3) Persoanele fizice sau juridice au obligația de a depune declarația pentru deținere de 
echipamente și utilaje destinate obținerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală 
în vederea stabilirii taxei. 
 4) Pentru neplata în termen se datorează majorări de întârziere conform legislației în 
vigoare. 
 5) Pentru plata cu anticipație până la 31 martie 2021 a taxei pentru deținerea de 
echipamente și utilaje destinate obținerii de venituri, plătitorii beneficiază de o bonificație de 
10%. 
 6) Pentru utilajele și echipamentele ce fac obiectul unui contract de leasing  financiar 
taxa se datorează de către locatar (cel ce folosește utilajele, vehiculele și echipamentele). 
 7) Pentru contractele de leasing în cazul în care proprietarii sunt persoane juridice 
străine, taxa curentă se datorează de către locatar (cel ce folosește utilajele și echipamentele). 

 
III. Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă 

 
 Această taxă este în cuantum de 550 lei.  
 Taxa se achită integral odată cu depunerea cererii pentru îndeplinirea procedurii de 
divorț pecale administrativă la ofițerul de stare civilă. 
 Taxa se face venit la bugetul local. 
 În situația în care dosarul de divorț se clasează conform H.G. nr. 64/2011, taxa nu se 
restituie. 
 

IV. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de 
pe alte asemenea planuri, deţinute de Primărie 

 
 Această taxă este prevăzută în anexa nr. 1. 

Se plătește integral odată cu depunerea cererii privind eliberarea de copii heliografice de 
pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de Primărie. 

Taxa se face venit la bugetul local. 
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