ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
COMUNA CHIRNOGENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 25 din 28 iunie 2021
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul comunei Chirnogeni pentru anul
fiscal 2022
INIȚIATOR : Manta Gheorghe – primarul comunei Chirnogeni, județul Constanța

CONSILIUL LOCAL CHIRNOGENI – întrunit în ședința ordinară din data de 28.06.2021;
Ținând cont de: referatul de aprobare înregistrat cu nr. 3276/22.06.2021 și proiectul de hotărâre
inițiat de primarul comunei Chirnogeni dl. Manta Gheorghe și înregistrat cu nr. 3277/22.06.2021;
raportul de specialitate al compartimentului de încasări, impozite și taxe locale din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Chirnogeni înregistrat cu nr. 3279/22.06.2021; avizul consultativ al
comisiei de specialitate a Consiliului Local Chirnogeni nr. 1 cu nr. 3412/28.06.2021; avizul consultativ
al comisiei de specialitate a Consiliului Local Chirnogeni nr. 2 cu nr. 3415/28.06.2021; avizul
consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local Chirnogeni nr. 3 cu nr. 3418/28.06.2021;
Luând în considerare dispoziţiile art. 9 pct. 3 al Cartei Europene a autonomiei locale, adoptată la
Strassbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997,
În temeiul următoarelor prevederi legale:
- art. 20 şi 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 6 şi 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
- Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, O.U.G. nr. 50/2015 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 227/2015; OUG nr. 79/2017;
- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru;
- Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu
modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 203/20.07.2018
- Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national;
- Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare.
Ţinând seama de necesităţile de asigurare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2021
în scopul acoperirii cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi condiţiile locale specifice
zonei, pe de altă parte,
Ținând cont de valoarea ratei inflației pentru anul 2020 de 2,6% comunicată pe site-urile
oficiale ale Ministerului Dezvoltării Regionale și ale Administrației Publice și Ministerului
Finanțelor Publice cu nr. 1146 din 18.01.2021; Luând în considerare unul din scopurile asigurării
autonomiei locale care are la bază dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe
fondul constituirii de resurse financiare pentru finanțarea activităților stabilite în competența acestor
autorități, pe de o parte, precum și condițiile locale specifice zonei, pe de altă parte,
În conformitate cu prevederile art. prevederile art. 129 alin. (4) litera c) din O.U.G. nr.
57/2019, art. 129 alin. (2) litera b) și alin. (4) litera a) coroborat cu art. 139 alineat (3) litera a) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă impozitele şi taxele locale la nivelul comunei Chirnogeni pentru anul fiscal 2022,
conform Anexei nr. 1, Capitolele II-XI, după cum urmează:
a) impozitul şi taxa pe clădiri, prevăzute la Capitolul II;

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
e)

impozitul şi taxa pe teren, prevăzute la Capitolul III;
impozitul pe mijloace de transport, prevăzut la Capitolul IV ;
taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor, prevăzute la Capitolul V;
taxă pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate, prevăzute la Capitolul VI;
impozitul pe spectacole, prevăzut la Capitolul VII;
taxe speciale, prevăzute la Capitolul IX;
alte taxe locale, prevăzute la Capitolul X;
sancțiuni, prevăzute la Capitolul XI;

Art.2. Se aprobă regulamentul pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor de pe raza
comunei Chirnogeni care nu se supun înmatriculării, conform Anexei nr. 2.
Art.3. Se aprobă regulamentul de adoptare a taxelor speciale, conform Anexei nr. 3.
Art.4. Se aprobă regimul contravenţiilor actelor de stare civilă, conform Anexei nr. 4.
Art.5. Se aprobă modul de aplicare pentru taxele privind eliberarea unei autorizații de construire
pentru o clădire rezidențială sau clădire -anexă precum și alte construcții, conform Anexei nr. 5.
Art. 6. Anexele nr. 1–5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7. Chirnogeni este sat reședință de comună de rangul IV, Plopeni și Credința sunt sate
componente ale comunei, de rangul V potrivit Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi.
Art. 8 . Neplata la termenele scadente a impozitelor şi taxelor locale reglementate prin prezenta
hotărâre atrage după sine calcularea de majorări de întârziere, iar pentru nerespectarea obligaţiilor
impuse se instituie sancţiuni în cuantumurile prevăzute în actele normative în vigoare.
Art. 9. Prezenta hotărâre se completează cu prevederile Legii nr. 227/2015, ale Legii nr. 207/2015,
precum şi cu actele normative subsecvente în vigoare.
Art. 10. Taxele judiciare de timbru şi taxele extrajudiciare de timbru ce se fac venit la bugetul local al
Comunei Chirnogeni sunt reglementate şi stabilite conform dispoziţiilor O.G. nr. 80/2013 şi
respectiv Legii nr. 117/1999.
Art. 7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01 ianuarie 2022.
Art. 8. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispoziţii contrare.
Art. 9. Secretarul general al Comunei Chirnogeni va comunica prezenta hotărâre Instituţiei
Prefectului Judeţului Constanţa în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate,
Compartimentului Încasări, Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Chirnogeni, pentru ducerea la
îndeplinire.
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local Chirnogeni din data de
28.06.2021 cu un număr de 10 voturi pentru, - voturi contra, - abţineri, din totalul de 13 consilieri în
funcţie, din care 10 prezenţi.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CUPEȘ GHEORGHE

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general comună,
Dan Claudia

Anexa nr. 1 la HCL nr. 25/28.06.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul
Comunei Chirnogeni pentru anul fiscal 2022
TABLOUL
CU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE, TAXELE LOCALE ȘI AMENZILE, STABILITE ÎN SUME FIXE
SAU COTE PROCENTUALE PENTRU ANUL 2022
CAPITOLUL I - CODUL FISCAL - TITLUL IX - IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

I. LEGEA NR. 227/2015 privind Codul fiscal
A. Persoane fizice
Art.457

CAPITOLUL II – IMPOZITUL ȘI TAXA PE CLĂDIRI
VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice

Tipul clădirii

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă, arsă sau din orice alte
materiale rezultate în urma unui tratament termic si/sau chimic
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatra naturala, din cărămidă nearsă, din vălătuci
sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice
alte materiale rezultate în urma unui tratament termic si/sau chimic
D. Clădire-anexa cu pereţii exteriori din lemn, din piatra naturala, din cărămidă nearsă, din
vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic
E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeasi adresa încăperi amplasate la subsol, la
demisol si/sau la mansarda, utilizate ca locuintă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la
lit. A - D

Valoarea impozabilă
- lei/m² Cu instalaţii de apă, canalizare,
Fără instalaţii de apă, canalizare,
electrice si încălzire (condiţii
electricitate sau încălzire
cumulative)
NIVELURILE
NIVELURILE
NIVELURILE
NIVELURILE
EXISTENTE
PROPUSE
EXISTENTE
PROPUSE PENTRU
ÎN ANUL
PENTRU ANUL
ÎN ANUL 2021
ANUL
2021
2022
2022
1100
1129
660
677
330

339

220

226

220

226

192

197

138

142

82

84

75% din suma care s-ar aplica clădirii

1

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeasi adresa încăperi amplasate la subsol, la
demisol si/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre
tipurile de clădiri prevăzute la lit. A - D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

(1) Impozitul pe clădirile rezidențiale și clădirile-anexă aflate în proprietatea persoanelor fizice se calculează prin aplicarea unei cote cuprinsă între 0.08%-0.2%, asupra
valorii impozabile a clădirii.
Pentru anul 2022 procentul propus este de 0,15%.
Procent de majorare propus prin HCL-P. Fizice-impozit cladiri 2,6%
(2) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimate în metri pătraţi, cu valoarea
impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabel.
(4) 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, exceptând suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţă şi suprafeţele scărilor și teraselor neacoperite.
(6) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii și zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform alin. (2)
cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:
Zona în cadrul
localităţii

RANGUL LOCALITĂȚII
0

I

II

III

IV

V

A

2.60

2.50

2.40

2.30

1.10

1.05

B

2.50

2.40

2.30

2.20

1.05

1.00

C

2.40

2.30

2.20

2.10

1.00

0.95

D

2.30

2.20

2.10

2.00

0.95

0.90

Se va ține cont de reîncadrarea teritoriului administrativ al Comunei Chirnogeni, astfel:
-Zona A- Rangul IV intravilanul localității Chirnogeni
-Zona B- Rangul IV intravilanul localității Chirnogeni
Zona A- Rangul V intravilanul localităților Plopeni și Credința
-Zona B- Rangul V intravilanul localităților Plopeni și Credința
(8) Valoarea impozabilă a clădirii, 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 .
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b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani si 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă .
c) cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta.
(9) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminării se
actualizează, astfel ca acesta se considera ca fiind cel în care au fost efectuata receptia lucrarilor. Anul terminarii se actualizeaza in conditiile in care la terminarea lucrarilor de
renovare majora, valoarea cladirii creste cu cel putin 50% fata de valoarea acesteia la data inceperii lucrarilor.
Art.458
(1) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0.2-1.3% asupra valorii care poate
fi:
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință.
În situația depunerii raportului de evaluare după primul termen de plată din anul de referință, acesta produce efecte începând
cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor;
b)valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință.
c)valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de propietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5
ani anteriori anului de referință. În situația în care nu este precizată valoarea, se utilizează ultima valoare înregistrată în baza de
date a organului fiscal.
Pentru anul 2022 procentul propus este de 1,3%.
(2) Pentru clădirile nerezidențiale proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități agricole impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 0.4% asupra
valorii impozabile a clădirii.
Pentru anul 2021 procentul propus este de 0.42%
NIVELURILE PROPUSE
PENTRU ANUL 2022
Cota aplicată asupra valorii de inventar a clădirii (%)
0,15%

B. PERSOANE JURIDICE
Art.460
(1)Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea personelor juridice impozitul/taxa
pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0.08-0.2%
(2)Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice,
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0.2%1.3% asupra valorii impozabile a clădirii.

1,3%
1.7%

(3) Impozitul/taxa pe clădiri stabilită conform alin. 2 se majorează cu o cotă
adițională de 31% ( conf. art. 489, alin. 2)
(4)Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, utilizate
pentru activități agricole impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei
cote de 0.4% asupra valorii impozabile a clădirii.

0.4%
3

Art.460 alin.(8) –
În cazul în care proprietarul unei clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii
în ultimii 5 ani anteriori anului de referință cota care nu a fost reevaluată, cota
impozitului /taxei pe clădiri este 5%.

5%

Art.461alin.(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.
Art.461 alin.(2) - În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la organul fiscal local în a
cărui rază de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii și datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
Art.461alin.(11)-În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unui contract de concesiune, închiriere, administrare ori folosință care se referă la
perioade mai mari de o lună, titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosință, are obligația depunerii unei declarații la organul fiscal local până la data
de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractului.
Art.462alin.(1)-Impozitul pe clădiri se platește anual în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie, inclusiv.
Art.462 alin.(2)-Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o
bonificație de până la 10%, stabilită prin hotărârea consiliului local.
Art.462 alin (3)Impozitul pe clădiri datorat aceluiași buget local de către contribuabili, de pânaă la 50 lei inclusiv, se plătește integral la primul termen de plată.
Art.462 alin(.4)În cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiași unități administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) și (3) se
referă la impozitul pe clădiri cumulat.
Art.462 alin (4¹) În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se referă la o perioadă mai mare de un an, taxa pe clădiri se plăteşte anual, în
două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.
Art.462 alin (5) În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri 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.
Art.462 alin (6) În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana juridică de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere,
administrare sau folosinţă colectează taxa pe clădiri de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă şi o varsă lunar, până la data de 25 inclusiv a
lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.
Art.456. alin (1) ScutiriSe vor aplica scutirile prevăzute de Legea 227/2015- privind codul fiscal
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CAPITOLUL III - IMPOZITUL ȘI TAXA PE TEREN
Art.463.alin.(2) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ –teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori folosință
după caz oricăror entități altele decât cele de drept public se stabilește taxa pe teren, care se datorează de concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de
folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe teren.
Art.464.ScutiriSe vor aplica scutirile prevăzute de Legea 227/2015- privind codul fiscal
(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei stabilită conform alin. (2), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune

documente justificative.
Art.465.Calculul impozitului/taxei pe teren
(1) Impozitul /taxa pe teren se stabilește luând în calcul suprafața terenului, rangul localității în care este amplasat terenul și categoria de folosință a terenului.
(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 tabel:

Zona în
cadrul
localităţii

0

NIVELURILE EXISTENTE
ÎN ANUL 2021
Nivelul impozitului pe ranguri de localităţi
I
II
III
IV

V

0

A

8282

6678

6042

5236

978

782

8282

B
C
D

6878
5199
3558

5199
3558
1690

4215
2668
1410

3558
1690
984

782
588
383

586
391
195

6878
5199
3558

NIVELURILE PROPUSE
PENTRU ANUL 2022
Nivelul impozitului pe ranguri de localităţi
I
II
III
IV
6678

6042

5236

5199
3558
1690

4215
2668
1410

3558
1690
984

V

1003

802

802
603
393

601
401
200

Art.465 alin(3)
În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește
prin înmulțirea suprafeței terenului exprimată în ha, cu suma prevazută la alin.(4), iar acest rezultat se înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut la alin.5
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Art.465 alin.(4)
Nr.
crt.

- lei/ha –

Categoria de folosinta

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Nivel propus
pentru anul
2022

Nivel propus
pentru anul
2022

Nivel propus
pentru anul
2022

Nivel propus
pentru anul
2022

1
2

Teren arabil
Păşune

32
25

25
23

23
18

18
16

3

Fâneaţă

25

23

18

16

4

Vie

52

40

32

23

5

Livadă

60

52

40

32

6

Pădure sau alt teren cu
vegetaţie forestieră
Teren cu ape

32

25

23

18

18

16

10

X

X
X

X
X

X
X

X
X

7
8
9

Drumuri si căi ferate
Neproductiv

(5) Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în următorul tabel:
Coeficientul de corecţie

Rangul localităţii
0

8.00

I

5.00

II

4.00
3.00

III
6

IV

1.10

V

1.00

Având în vedere faptul că localitatea Chirnogeni este o localitate de Rang IV, coeficientul de corecție care va fi aplicat este 1,10
Având în vedere că localităţile Plopeni și Credința sunt localități de Rang V, coeficientul de corecţie care va fi aplicat este 1,00.
(6) Ca excepție de la prevederile alin. (3)-(5), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie
de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin. (7) numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:
a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultura;
b) au înregistrate în evidența contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri și cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).
(7) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută
în următorul tabel, înmulțită cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut la art. 457alin (6)

Categoria de folosinţă

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN
lei/ha
NIVELURILE PROPUSE ÎN ANUL 2022
ZONA A

1. Teren cu construcţii
2. Arabil
3. Păşune
4. Fâneaţă
5. Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1
5.1 Vie până la intrarea pe rod
6. Livada pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1

38
60
34
34
66
X
67
X

6.1 Livada până la intrarea pe rod
7. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu
excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1
7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani si pădure cu rol
de protecţie
8. Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

21
X
9
7

8.1. Teren cu amenajări piscicole
9. Drumuri si căi ferate
10. Teren neproductiv

41
X
X

Zona in cadrul
localitatii

RANGUL LOCALITĂȚII
0

I

II

III

IV

V

A

2.60

2.50

2.40

2.30

1.10

1.05

B

2.50

2.40

2.30

2.20

1.05

1.00

C

2.40

2.30

2.20

2.10

1.00

0.95

D

2.30

2.20

2.10

2.00

0.95

0.90

Tenenurile aflate în extravilanul Comunei Chirnogeni sunt încadrate în zona A.
Pentru terenul din extravilanul localității Chirnogeni care este localitate de Rang IV, se va aplica coeficientul de 1,10.
Pentru terenul din extravilanul localităților Plopeni și Credința care sunt localități de Rang V, se va aplica coeficientul de 1,05.
Art.466-Declararea și datorarea impozitului 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
(4) Dacă încadrarea terenului în funcție de rangul localității și 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 situații 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 și situaţia reală rezultată din
măsurătorile executate în condiţiile Legii cadastrului si a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele care
corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru. Datele rezultate din lucrările tehnice de cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, în registrul agricol,
precum și în cartea funciară, iar modificarea sarcinilor fiscale operează începând cu data de întâi ianuarie a anului urmator celui în care se înregistrează la organul local
lucrarea respectivă, ca anexă la declarația fiscală.
(8) Taxa pe teren se datorează pe perioada valabilității contractului prin care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare, folosință. În cazul contractelor
care prevăd perioade mai mari de o lună titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosință are obligația depunerii unei declarații la organul fiscal
local până la data de 25 inclusiv a a lunii următoare intrării în vigoare a contractului.
(9) Taxa pe teren se datorează pe perioada valabilității contractului prin care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare, folosință. În cazul
contractelor care prevăd perioade mai mici de o lună titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosință are obligația depunerii unei declarații la
organul fiscal local până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractului.
(9¹) Taxa pe teren se datorează pe perioada valabilității contractului prin care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare, folosință. În cazul contractelor
8

care prevăd perioade mai mari de un an titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosință are obligația depunerii unei declarații la organul fiscal
local până la data de 30 de la data intrării în vigoare a contractului și datorează taxa pe teren începând cu 1 ianuarie anului următor.
Art.467.Plata impozitului pe teren
(1) Impozitul pe teren se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipație a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificatie de 10%
(3) Impozitul pe teren datorat aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice și juridice, de până la 50 lei, se plătește integral la primul termen de plată.
(4) În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosință care se referă la o perioada mai mare de un an, taxa pe teren se plătește anual, în două rate egale,
până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.
(5)Pentru contractele mai mari de o lună, taxa pe teren se plătește lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a
contractului în care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință.
CAPITOLUL IV - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art.468 Impozit pe mijloacele de transport
(1) Impozitul pe mijloacele de transport se plătește la bugetul local al unității administrativ-teritoriale unde persoana își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz.
(2) In cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datoreaza de
locatar.
Art.469 –Scutiri
Se vor aplica scutirile prevăzute de Legea 227/2015 privind Codul fiscal
Art.470 Calculul impozitului
(1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcție de tipul mijlocului de transport, în funcție de capacitatea cilindrică a acestuiă, prin înmulțirea fiecărei
grupe de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabel.
valoarea impozitului
- lei/200 cm³ sau fracţiune -

Mijloc de transport cu tracțiune mecanică
1. Motociclete tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cmc
inclusiv
2.Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitate cilindrică de peste 1600 cmc
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cmc și 2000 cmc inclusiv
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cmc și 2600 cmc inclusiv
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cmc și 3000 cmc inclusiv
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cmc
6. Autobuze, autocare, microbuze
9

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2022
9
10
22
81
163
328
28

7. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone
8. Tractoare înmatriculate
Vehicule înregistrate
1.Vehicule cu cap.cilindrică
1.1 Vehicule înregistrate cu cap.cil.<4800 cm3
1.2 Vehicule înregistrate cu cap.cil.>4800 cm3
2.Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată

34
22
LEI/200 cm3
4
6
108 lei/an

Impozitul ( in lei/an)
Numărul de axe și greutatea brută
încărcată maxim admisă

I

Vehicule cu două axe
1
Masa nu mai puţin de 12 tone, dar
nu mai mult de 13 tone
2
3
4
5

II

Masa nu mai puţin de 13 tone, dar
nu mai mult de 14 tone
Masa nu mai puţin de 14 tone, dar
nu mai mult de 15 tone
Masa nu mai puţin de 15 tone, dar
nu mai mult de 18 tone
Masa de cel puțin 18 tone

Vehicule cu trei axe
1
Masa nu mai puţin de 15 tone, dar
nu mai mult de 17 tone
2
Masa nu mai puţin de 17 tone, dar
nu mai mult de 19 tone

Ax(e) motor (oare) cu
sistem de suspensie
pneumatică sau un echivalent
recunoscut
Anul 2022

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Anul 2022

0

146

146

405

405

569

569

1290

569

1290

Anul 2022

Anul 2022

146

254

254

522

10

3
4
5
6
7
III

Masa nu mai puţin de 19 tone, dar
nu mai mult de 21 tone
Masa nu mai puţin de 21 tone, dar
nu mai mult de 23 tone
Masa nu mai puţin de 23 tone, dar
nu mai mult de 25 tone
Masa nu mai puţin de 25 tone, dar
nu mai mult de 26 tone
Masa de cel puțin 26 tone

Vehicule cu patru axe
1
Masa nu mai puţin de 23 tone, dar
nu mai mult de 25 tone
2
Masa nu mai puţin de 25 tone, dar
nu mai mult de 27 tone
3
Masa nu mai puţin de 27 tone, dar
nu mai mult de 29 tone
4
Masa nu mai puţin de 29 tone, dar
nu mai mult de 31 tone
5
Masa nu mai puţin de 31 tone, dar
nu mai mult de 32 tone
6
Masa de cel puțin 32 tone

10001704

522

678

678

1045

1045

1624

1045

1624

1045

1624

Anul 2022

Anul 2022

678

687

687

1073

1073

1704

1704117040

2528

1704

2528

1704

2528

Impozitul ( în lei/an)
Numărul de axe și greutatea brută
încarcată maxim admisă
I

Vehicule cu 2+1 axe
1
Masa nu mai puţin de 12 tone, dar
nu mai mult de 14 tone
2
Masa nu mai puţin de 14 tone, dar
nu mai mult de 16 tone
3
Masa nu mai puţin de 16 tone, dar
nu mai mult de 18 tone

Ax(e) motor (oare) cu
sistem de suspensie
pneumatică sau un
echivalent recunoscut
Anul 2022

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

0

0

0

0

0

66

Anul 2022

11

4

66

151

151

353

353

457

457

824

824

1445

824

1445

Vehicule cu 2+2 axe
1
Masa nu mai puţin de 23 tone, dar
nu mai mult de 25 tone
2
Masa nu mai puţin de 25 tone, dar
nu mai mult de 26 tone
3
Masa nu mai puţin de 26 tone, dar
nu mai mult de 28 tone
4
Masa nu mai puţin de 28 tone, dar
nu mai mult de 29 tone
5
Masa nu mai puţin de 29 tone, dar
nu mai mult de 31 tone
6
Masa nu mai puţin de 31 tone, dar
nu mai mult de 33 tone
7
Masa nu mai puţin de 33 tone, dar
nu mai mult de 36 tone
8
Masa nu mai puţin de 36 tone, dar
nu mai mult de 38 tone
9
Masa de cel puțin 38 tone

Anul 2022

Anul 2022

142

329

329

542

542

795

795

960

960

1577

1577

2188

2188

3323

2188

3323

2188

3323

Vehicule cu 2+3 axe
1
Masa nu mai puţin de 36 tone, dar
nu mai mult de 38 tone
2
Masa nu mai puţin de 38 tone, dar
nu mai mult de 40 tone
3
Masa de cel puțin 40 tone

Anul 2022

5
6
7
8
9
II

III

Masa nu mai puţin de 18 tone, dar
nu mai mult de 20 tone
Masa nu mai puţin de 20 tone, dar
nu mai mult de 22 tone
Masa nu mai puţin de 22 tone, dar
nu mai mult de 23 tone
Masa nu mai puţin de 23 tone, dar
nu mai mult de 25 tone
Masa nu mai puţin de 25 tone, dar
nu mai mult de 28 tone
Masa de cel puțin 28 tone

Anul 2022

1742

2424

2424

3294

2424

3294
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IV

V

Vehicule cu 3+2 axe
1
Masa nu mai puţin de 36 tone, dar
nu mai mult de 38 tone
2
Masa nu mai puţin de 38 tone, dar
nu mai mult de 40 tone
3
Masa nu mai puţin de 40 tone, dar
nu mai mult de 44 tone
4
Masa de cel puțin 44 tone

Anul 2022

Vehicule cu 3+3 axe
1
Masa nu mai puţin de 36 tone, dar
nu mai mult de 38 tone
2
Masa nu mai puţin de 38 tone, dar
nu mai mult de 40 tone
3
Masa nu mai puţin de 40 tone, dar
nu mai mult de 44 tone
4
Masa de cel puțin 44 tone

Art470 alin.(6)

Anul 2022

1539

2137

2137

2956

2956

4373

2956

4373

Anul 2022

Anul 2022

875

1059

1059

1582

1582

2518

1582

2518

Remorci, semiremorci sau rulote
Masa totală maximă autorizată

NIVELURILE EXISTENTE
ÎN ANUL 2021

Până la o tonă, inclusiv
Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
Peste 5 tone
Art.470 alin.(8)
Luntre, bărci fără motor, folosite pentru
pescuit
Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

Impozit

9
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9

37

38

56
70

57
72

Mijloace de transport pe apă

NIVELURI EXISTENTE ÎN ANUL 2021
27

Bărci cu motor
13

-lei/an

Impozit lei/an
NIVELURI PROPUSE 2022

28

73

75

274

281

Nave de sport și agrement

1214

1246

Scutere de apăp

274

281

Remorchere și împingătoare

X

X

a) până la 500 CP, inclusiv

728

747

b) peste 500CP și până la 2000CP
inclusiv
c) peste 2000 CP și până la 4000 CP

1183

1214

1821

1868

d) peste 4000 CP

2914

2990

237

243

X

x

Vapoare-pt. fiecare 1000 tdw sau
fracțiune
Ceamuri, slepuri și barje fluviale
a) cu capacitatea de încărcare până la
1500 tone inclusiv
b) cu capacitatea de încarcare de peste
1500 tone și până la 3000 tone
c) Cu capacitatea de încarcare de peste
3000 de tone

237

243

363

372

637

654

Art.471 Declararea și datorarea impozitului pe mijlocul de transport
(1) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deține 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 înmatriculării sau înregistrării unui mijloc de transport în cursul anului, impozitul pe mijloc de transport se datorează începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
(3) În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul datorează impozit începând cu data de 1 ianuarie a anului următor
înmatriculării sau înregistrării acestuia în România,
(4) În cazul radierii din circulație a unui mijloc de transport proprietarul încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
Art.472 Plata impozitului
(1) Impozitul pe mijlocul de transport se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipație a impozitului pe mijloc de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la 31 martie a anului respectiv inclusiv se
acorda o bonificație de 10%.
(3) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiași buget local, persoane fizice și juridice, până la 50 de lei inclusiv se plătește integral la primul termen de
plată. În cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe mijloace de transport suma de 50 de lei, se referă la impozitul pe mjloacele de transport
14

cumulat al acestora.

CAPITOLUL V
TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ȘI A AUTORIZAŢIILOR

NIVELURILE PROPUSE
PENTRU ANUL 2022

Art. 474 alin. (1)
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul urban
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism
a) până la 150 m², inclusiv
b) între 151 si 250 m², inclusiv
c) între 251 si 500 m ², inclusiv
d) între 501 si 750 m², inclusiv
e) între 751 si 1000 m², inclusiv
f) p e ste 1000 m²

- lei 7
8
10
13
16

16 + 0,01 lei/ m², pentru fiecare m² care depăşeşte 1000 m²

Art.474 alin (2)
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală
Art. 474 alin (3)
Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism, precum și a autorizației de
construire
Art. 474 alin (4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism
Art. 474 alin (5) Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire
rezidențială sau clădire- anexă
Art. 474 alin. (6)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte
construcții decât cele menționate la alin.5

50 % din taxa stabilită pt. zona urbană
30% din valoarea taxei iniţiale
17 lei
0.5%din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții
1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv instalațiilor
aferente
0,1 % din valoarea impozabilă stabilită
pentru determinarea impozitului pe clădiri
4 lei/m² excavat

Art.474 (9) Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare totală sau parțială
a unei construcții
Art. 474 alin. (10) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări

15

Art.474 alin(12) Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pt. lucrări de
organizare șantier
Art. 474 alin. (13)
Taxa pentru eliberarea tabere,unei
autorizaţii de
amenajare
corturi, căsuțe, campinguri

3% din valoarea autorizată a lucrărilor de
organizare șantier
2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție

Art. 474 alin. (14)
Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, tonete, spații expunere, panouri
afisaj firme și reclame situate pe spații publice

9 lei /mp suprafață ocupată construcție

Art. 474 alin. (15) Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrări de
racorduri și branșamente la rețele de apă, canalizare, telefonie

14 lei/racord

Art.474 alin (15) Taxă pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism și
amenajarea teritoriului
Art.474.alin.(16) Taxa pentru

stradală

16 lei

eliberarea certificatului de nomenclatură

9 lei

Art.475 Taxa pentru eliberarea autorizațiilor pentru desfășurarea unor
activități

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2022
-lei pentru fiecare mp sau fracțiune de mp

Art.475 alin (1) Taxă pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare

20 lei

Art.475alin (2)
Taxa pentru eliberarea atestatului de producător
Taxa eliberare carnet comercializare produse
Taxă viză carnet de comercializare produse
Art.475(3)

65 lei
30 lei (actualizată cu prețul de achiziție al carnetului de producător)
20 lei/ an
NIVELURILE PROPUSE
PENTRU ANUL 2022

Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele- CAEN 561 Restaurante, 563 –
Baruri și alte activității de servire a băuturilor și 932-Alte activități recreative și
distractive, datorează la bugetul local o taxă pentru eliberarea/ vizarea anuală a
autorizației.
Taxă pentru eliberarea/ vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de
alimentație publică

2130 lei/an

Art.476
16

Se vor aplica scutirile prevazute de Codul fiscal-Legea 227/2015

CAPITOLUL VI
TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE

Art. 477

Art. 478 alin. (2)

Taxă pentru folosirea mijloacelor de reclamă și
publicitate
- persoanele care beneficiază de servicii de reclamă și
publicitate în România, în baza unui contract sau a unui alt
fel de înțelegere încheiată cu altă persoană datorează o taxă
pentru servicii de reclamă și publicitate.
-taxă se calculează prin aplicarea unei cote la valoarea
serviciilor de reclamă și publicitate.
Taxă pentru afişaj în scop de reclamă și Publicitate
- în cazul unui afișaj situat în locul în care persoanele își
desfășoară o activitate economică
- în cazul oricărui alt panou, afișaj sau structură de afișaj
pentru reclamă și publicitate

NIVELURILE PROPUSE
PENTRU ANUL 2022

3% din valoarea contractului

35 lei/m² sau fracţiune de m²
26 lei/m² sau fracţiune de m²

Art.479.Scutiri-Pentru anul 2022 se vor aplica scutirile prevazute de Legea 227/2015 privind Codul Fiscal
CAPITOLUL VII IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Art.481alin.(2)

Manifestarea artistică sau activitatea distractivă:

a) spectacol de teatru, balet, opera, film cinematografic, circ
b) în cazul oricărei alte manifestări artistice altele decât cele
enumerate la lit.a)
Art.482 Scutiri-Spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole.
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2%
5%

CAPITOLUL IX– TAXE SPECIALE
SPECIFICARE

ART. 484

1. Taxa pentru eliberarea/reînnoirea avizului de funcţionare referitor la funcţionarea unităţilor
comerciale, de producţie şi de prestări servicii exclusiv alimentaţie publică
a. Taxa pentru eliberarea autorizației de funcţionare

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2022
X
20 lei

b. Taxa pentru eliberare aviz program de funcționare

20 lei

c. Taxă de viză pentru autorizațiile privind desfășurarea unei activități economice

20 lei

d. Taxă viză anuală program de funcționare

20 lei

2. Taxă avizare P.U.Z.

2130 lei

3. Taxă avizare P.U.D.

1280 lei

4. Taxă înregistrare contract arendă și act adițional

15 lei

5. Taxă eliberare de adeverințe

7 lei

6. Taxă eliberare certificate de proprietate pentru animale

7 lei/animal

7. Taxă certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietății asupra animalelor

7 lei/animal
15 lei

8. Taxă eliberare certificate de atestare fiscal

55 lei/ha

9.Taxă pentru măsurători teren agricol
10. Taxă eliberare titluri de proprietate dobândite conform Legii Fondului Funciar nr.18/1991 cu
excepția terenurilor agricole forestiere
11. Taxă pentru eliberare copie Xerox plan parcelar

20 lei
40 lei

12.Taxe pentru activitatea de stare civilă

12.1.Taxă casătorie

X

a. Pentru zilele lucrătoare

100 lei

b. Pentru zilele de Sâmbătă, Duminică şi sărbătorile legale
18

12. 2. Taxă pentru înregistrare la cerere, în actele de stare civilă, a schimbării numelui și sexului

25 lei

12. 3.Taxă pentru transcriere, la cerere, în registrele de stare civilă română, a
actelor de stare civilă întocmite de autoritațile străine
12. 4. Taxă pentru înregistrare la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

25 lei

12. 5. Taxă pentru eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute,
sustrase, distruse sau deteriorate

13.Taxă pentru depozitarea de materiale în locuri publice

10 lei
25 lei
15 lei/mp/zi

14.Taxă pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului în piețe, târguri

15 lei/zi

15.Taxă pentru vânzarea de cherestea în piețe, târguri

15 lei/zi

16.Taxă pentru utilizarea clubului căminului cultural Chirnogeni:
- pentru nunți și baluri
-

x
300 lei
100 lei

pentru pomeni

17. Taxă pentru utilizarea căminelor culturale din localitățile Chirnogeni și Plopeni:
- pentru nunţi și baluri
-

x
1000 lei
500 lei

pentru botezuri

18. Taxă pentru utilizarea căminului cultural Credința

x
500 lei

- pentru nunți, botezuri, baluri
19. Taxă garanție utilizat veselă și mobilier cămine culturale

300 lei

20. Taxă pentru utilizarea Casei Mortuare din localitatea Chirnogeni și Plopeni

200 lei
25 lei/zi

21. Taxă comerț stradal
22. Taxă cazan țuică

25 lei/cazan

23. Taxă loc de veci

x

-

500 lei

pentru locuitorii cu domiciliul în comuna Chirnogeni
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5000 lei
x
30 lei/oră

- pentru persoanele care nu au domiciliul în comuna Chirnogeni
24. Taxă utilizare teren de sport pavimentat cu gazon artificial
- pentru persoanele cu domiciliul în comuna Chirnogeni
-

pentru persoanele care nu au domiciliul în comuna Chirnogeni cât și pentru persoanele
juridice
25.Taxă de utilizare a buldoexcavatorului
- pentru persoanele fizice cu domiciliul în comuna Chirnogeni
-

155 lei/oră
x
105 lei/oră

pentru persoanele fizice care nu au domiciliul în comuna Chirnogeni cât și pentru persoanele
juridice
26. Taxă de utilizare a tractorului cu remorcă pentru transport

155 lei/oră

27. Taxă de utilizare a vidanjei (cisterna care nu include și prestare manual)

55 lei/oră

28. Taxă de utilizare încărcător frontal (Schaffer)

200 lei/oră

29. Taxă de transport cu microbuzul

55 lei/oră

2,5 lei/km parcurs

30. Taxă de utilizare cositoare

135 lei/ha

31. Taxă pentru alte activități (organizare de șantier)

10 lei/mp/lună

32. Taxă pentru alte activități depozitare, dependințe aferente

2 lei/mp/lună

33. Taxă copiere documente (Xerox)

0,5 lei /pagină format A4

34. Taxă pentru utilizare aparat măsurat G.P.S.cu obligația întocmirii unui proces-verbal de predareprimire
35. Taxă pentru întocmire dosar procedură conform Legii nr.17/2014 privind unele măsuri
de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan, întocmit
de persoana responsabilă
36. Taxă salubritate
Taxa de salubritate se datorează anual cu termen de plată în două rate: 31 martie-30
septembrie
Neplata taxei se salubrizare atrage calculul și plata majorărilor de întârziere.
Cererile se depun în 30 de zile de la data apariției oricarei modificări privind taxa de
salubritate, urmând ca modificarea sau anularea taxei să se efectueze începând cu luna
20

105 lei/zi
50 lei/dosar

4,5 lei/ lună/membru de familie

următoare.
Nedeclararea sau declararea eronată, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la
75 lei la 298 lei.

37. Taxă înmatriculare /scoatere din evidență mijloc de transport

50 lei/mijloc de transport

38.Taxă eliberare numere auto locale

10 lei

39. Taxă eliberare istoric de rol fiscal /agricol

10 lei

Tarifele pentru contractele de închiriere/concesionare a spațiilor/bunurilor din domeniul
public/privat al comunei Chirnogeni, aflate în derulare, se actualizează anul până la data de 31 ianuarie
a anului în curs cu indicele ratei de inflație a anului precedent

CAPITOLUL X– ALTE TAXE LOCALE
SPECIFICARE

Art.486 alin (1) Taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice în vederea amplasării de
terase sezoniere si depozitării de diverse materiale sau produse,
confectionarii, vânzării de produse și prestări servicii diverse;
Art.486 alin(4) Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă

x

NIVELURILE
EXISTENTE
IN ANUL 2021

NIVELURILE
PROPUSE PENTRU ANUL
2022

0

15
lei/mp/an

519

530

Art.487 Scutiri-Se vor aplica scutirile prevăzute Legea 227/2015 privind Codul Fiscal
Art.489 Majorarea impozitelor și taxelor locale de consiliile locale
Art.489 alin.1. Autoritatea deliberativă a administrației publice locale, la propunerea autorității executive, poate stabili cote adiționale la impozitele și taxele locale
Art.489.alin.2 Cotele adiționale nu pot fi mai mari de 50% față de nivelurile maxime stabilite în Codul Fiscal.
Art.489.alin.(4) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe teren cu până la 500%, începând cu al treilea an.
Art.489.alin.(5 )Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri și teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan.
Art.491. alin.(1) Indexarea impozitelor și taxelor locale
În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită suma de lei, se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ținând
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cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior.

CAPITOLUL XI
SANCŢIUNI
Art. 493 alin. (3)
Art. 493 alin. (4)
Art. 493 alin. (5)

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
În cazul persoanelor fizice contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 75 lei la 298 lei, iar cele de la alin.2 lit.
b)- cu amendă de la 298 de lei la 741 de lei.
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de
intrare la spectacole constituie contravenţie și se sancţionează cu amendă de la 325 de lei la 1578 lei.
LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) si (4) se majorează cu 300%, respectiv:
- contravenția prevazută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 298 de lei la 1188 de lei, iar cele de la lit. b)- d) cu amendă de la
1188 lei la 2662 lei.
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Anexa nr 2 la H.C.L.nr. 25/28.06.2021
REGULAMENTUL
Pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor de pe raza comunei Chirnogeni care
nu se supun înmatriculării

Cap. I. PRINCIPII GENERALE
Art.1 Prevederile prezentului regulament stabilesc procedura înregistrării vehiculelor care nu
se supun înmatriculării și anume cele prevăzute în anexa nr.1, care face parte integrata din
prezentul Regulament, conform prevederilor legale în vigoare, precum și evidența și radierea
acestora.
Art.2 În sensul prezentului Regulament, expresiile și termenii de mai jos au următorul înțeles:
1. MOPED –vehiculul cu 2,3 sau 4 roți, a cărui viteza maximă prin construcție nu
depășește 45 km/h și care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin
scânteie, cu capacitate cilindrică ce nu depășește 50 cm cubi sau cu un alt motor cu
ardere internă, ori după caz, electric, a cărui putere nominală este de cel mult 4 kw.
2. VEHICUL-sistemul mecanic care se deplasează pe drum, cu sau fără mijloace de
autopropulsare, utilizat în mod curent, pentru transportul de persoane și/sau bunuri ori
pentru efectuarea de servicii sau lucrări.
Art.3 Pentru a circula pe drumurile publice din comuna Chirnogeni, vehiculele pentru care nu
există obligația înmatriculării, trebuie să fie în bună funcționare și să îndeplinească condițiile
tehnice minime stabilite în cartea tehnică de exploatare sau în fișa tehnică a vehiculului
completată de solicitant pe propria răspundere.
Art.4 Deținătorii de vehicule menționate în art.1, persoane fizice și juridice cu domiciliul sau
sediul în comuna Chirnogeni, sunt obligați să le înregistreze înainte de a le pune în circulație
și să solicite radierea lor din evidență, potrivit prezentului Regulament.
Art.5 Deținătorii de vehicule înregistrate au obligația să monteze acestea, după caz, una sau
două plăcuțe cu numărul de înregistrare.

Cap.II VEHICULE
Înregistrarea mopedelor, mașinilor autopropulsate pentru efectuarea de servicii
sau lucrări, mașinilor agricole sau forestiere, tractoarelor care nu se supun
înmatriculării
Art.6 Autoritatea competentă pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor de pe raza
comunei Chirnogeni, care nu se supun înmatriculării este Primaria comunei Chirnogeni, prin
compartimentul impozite și taxe locale.
Art.7 Persoana fizică sau juridică care deține vehicule înregistrate în alte localități și are sau
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își stabilește domiciliu sau reședința în comuna Chirnogeni, este obligată să le înregistreze în
termen de 30 zile de la data stabilirii domiciliului ori reședinței proprietarului sau
mandatarului acestuia în comuna Chirnogeni.
Art.8 Înregistrarea vehiculului se face pe baza următoarelor documente:
•
•
•
•
•

Cererea solicitantului
Actul de proprietate al vehiculului;
Actul de identitate sau certificatul de înregistrare eliberat de Registrul Comerțului;
Cartea de identitate a vehiculului (după caz);
Dovada efectuării inspecției tehnice periodice (după caz);

Primăria comunei Chirnogeni, precum și instituțiile publice, aflate în subordinea
Consiliului Local al comunei Chirnogeni sunt scutite de la plata taxei de înregistrare pentru
vehicule.
Art.9 Pentru fiecare vehicul înregistrat se eliberează un certificat de înregistrare, care se
înmânează personal solicitantului sau mandatarului acestuia.
Art.10 La înregistrare, vehiculului i se atribuie un număr de înregistrare și după caz, una sau
două plăcuțe cu numărul de înregistrare.
Art.11 Plăcuțele cu numărul de înregistrare trebuie să aibă fondul reflectorizant, de culoare
galbenă, iar literele și cifrele, în relief, de culoare neagră;
Art.12 În cazul schimbării oricăror date referitoare la proprietar ori la vehicul, înscrise în
certificatul de înregistrare, titularul acestuia este obligat să solicite autorității emitente
eliberarea unui nou certificat de înregistrare, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care
a survenit această modificare.
CAP.III RADIEREA DIN CIRCULAȚIE A VEHICULELOR CARE NU SE SUPUN
ÎNMATRICULĂRII
Art.13 Radierea vehiculelor prevăzute la art.1 se face de către Primăria com. Chirnogeni prin
Compartimentul Impozite și taxe locale, la cererea proprietarului sau mandatarului acestuia în
următoarele cazuri:
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Proprietarul sau mandatarul acestuia dorește retragerea din circulație a vehiculului și
face dovada acestuia într-un spațiu adecvat, deținut în condițiile legii;
Proprietarul sau mandatarul acestuia face dovada dezmembrării vehiculului;
La trecerea vehiculului în proprietatea altei persoane, în condițiile legii;
La schimbarea domiciliului, a reședinței sau a sediului proprietarului;
Pe raza de competență a altei autorități decât cea care a efectuat înregistrarea;
La scoaterea definitivă din România a vehiculului respectiv;
În cazul furtului, radierea din circulație se efectuează după 30 de zile de la data
înregistrării plângerii la autoritatea care a efectuat înregistrarea, la solicitarea
proprietarului;
Vehiculul indisponibilizat prin instituirea unui sechestru asigurator se radiază în baza
hotărârii instanței de judecată, conform legii, de către autoritatea care a efectuat
înregistrarea;
Este interzisă circulația pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidență;
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Art.14 Radierea se comunică în termen de 30 de zile Compartimentului de impozite și Taxe și
deținătorului de către Compartimentul Impozite și taxe, potrivit legii;
Art.15 Radierea vehiculelor prevăzute la art.1 se face pe baza următoarelor documente:
•
•
•
•

Cererea solicitantului,
Actul de identitate al solicitantului, în cazul persoanelor fizice sau certificatul de
înmatriculare al solicitantului, în cazul persoanelor juridice, în original și în copie,
Actul de proprietate al vehiculului în original și în copie,
Certificatul de înregistrare, în original.

Art.16 Radierea se face prin retragerea certificatului de înregistrare și a plăcuței sau
plăcuțelor cu numărul de înregistrare.
CAP.IV OBLIGAȚIILE DEȚINĂTORILOR DE VEHICULE
Art.17 Proprietarul de vehicul, persoană fizică și persoană juridică cu domiciliul, sediul sau
reședința în comuna Chirnogeni, este obligat:
•
•
•
•

•
•
•
•

Să declare autorității emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de
înregistrare, în cel mult 48 de ore de la constatare;
Să solicite eliberarea unui nou document în locul celui furat, pierdut sau distrus;
Să depună imediat, la autoritatea emitentă, originalul certificatului de înregistrare,
dacă, după obținerea duplicatului, a reintrat în posesia acestuia;
Vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrări, tractoarele folosite în exploatări
agricole și forestiere trebuie să fie dotate, prin construcție, cu instalații de iluminare,
semnalizare luminoasă și avertizare sonoră, omologate, care să corespundă condițiilor
tehnice stabilite de autoritatea competentă;
În circulația pe drumurile publice mopedul trebuie să fie echipat cu:
Instalație de frânare eficace,
Sistem de avertizare sonoră,
Instalație de evacuare a gazelor de ardere care să respecte normele de poluare fonică și
de protecție a mediului.
ANEXA NR.1

Vehiculele care se supun procedurii înregistrarii sunt următoarele:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Troleibuzele
Mopedele
Tractoarele, cu excepția celor care îndeplinesc condițiile legale pentru a fi
înmatriculate la autoritatea competentă
Utilajele tractate interschimbabile agricole sau forestiere
Mașinile autopropulsate pentru lucrări, cu roți, care păstrează caracteristicile de bază
ale unui tractor, având cel puțin două axe și o viteză maximă constructivă mai mare
sau egală cu 6 km/h și mașinile pentru lucrări altele decât cele autopropulsate;
Autocositoare
Autoexcavator
Autogreder sau autogreper
Buldozer pe pneuri
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compactor autopropulsant
Excavator cu racleți pentru săpat șanțuri
Excavator cu rotor pentru săpat șanțuri
Excavator pe pneuri
Buldoexcavator
Freză autopropulsată pentru canale sau pentru pământ stabilizat
Freza rutieră
Încărcător cu o cupă pe pneuri
Instalație autopropulsată de sortare-concasare
Macara cu greifer
Macara mobilă pe pneuri
Macara turn autopropulsată
Mașină autopropulsată pentru oricare dintre următoarele: lucrări terasamente,
construcția și întreținerea drumurilor, decopertarea îmbrăcăminții asfaltice la drumuri,
finisarea drumurilor, forat, turnarea asfaltului, înlăturarea zăpezii
Mașină folosită exclusiv pentru transportarea recoltei de pe câmp
Sașiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemne
Tractor pe pneuri
Troliu autopropulsat
Utilaj multifuncțional pentru întreținerea drumurilor
Mașină pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apa
Mașină pentru măcinat și compactat deșeuri
Mașină pentru marcarea drumurilor
Mașină pentru tăiat și compactat deșeuri
Vehicule urbane pe șine destinate circulației pe drumurile publice, inclusiv tramvaiele
Vehicule cu tracțiune animală
Orice alte autovehicule destinate circulației pe drumurile publice care nu se supun
înmatriculării.
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Anexa nr. 3 la HCL nr. 25/28.06.2021
REGULAMENT DE ADOPTARE A TAXELOR SPECIALE
Se instituie taxe speciale pentru înființarea și funcționarea unor servicii din cadrul Primăriei
Comunei Chirnogeni în conformitate cu regulile de mai jos:
Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind etapele și modalitățile ce trebuie
îndeplinite în procedura de adoptare și aplicare a taxelor speciale.
Prevederile prezentului regulament se aplică în toate cazurile în care autoritățile
administrației publice locale hotărăsc instituirea, administrarea și gestionarea serviciilor publice
locale create în interesul persoanelor fizice și juridice.
Având în vedere obligația autorităților publice locale de a asigura un cadru civilizat, curat,
confortabil, liniștit și sigur se impune instituirea taxelor speciale.
Taxele speciale urmează a fi introduse în următoarele domenii:
- amenajarea și întreținerea spațiilor verzi
- administrarea cimitirelor
- prestarea unor servicii legate de folosirea domeniului public
- autorizarea/avizarea desfășurării unor activități
- crearea unui mediu propice desfășurării activităților economice și siguranța cetățenilor
- avizarea unor activități legate de colectarea de deșeuri sau materiale refolosibile
- prestarea unor servicii legate de folosirea domeniului public
- construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor și a spațiilor de
circulație pietonală
- întreținerea și modernizarea căminelor culturale
Cuantumul taxelor speciale se stabilește anual, iar veniturile obținute din acestea se
utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înființarea serviciilor publice
locale, precum și pentru finanțarea cheltuielilor de întreținere și funcționare ale acestor servicii,
precum și a cheltuielilor necesare realizării obiectivelor pentru care acestea au fost instituite.
1. TAXA DE SALUBRIZARE
(1) Prezenta taxă este instituită ca taxă specială în temeiul prevederilor art. 484 alin.
(1) şi (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, fiind fundamentată pe necesitatea
asigurării prestațiilor efectuate pentru salubrizarea localității, de care beneficiază întreaga
comunitate locală și individual, cei care nu dețin un contract individual de salubritate.
(2) Taxa de salubrizare este datorată numai de persoane fizice – locuitori ai Comunei
Chirnogeni.
(3) Toate persoanele juridice care îşi desfăşoară activitatea permanentă sau temporară pe
teritoriul administrativ al Comunei Chirnogeni, nu plătesc taxa de salubrizare – dar trebuie să
aibă încheiate contracte directe cu prestatorii de servicii specializaţi pentru ridicarea,
transportul, depozitarea şi neutralizarea deşeurilor produse, precum şi să contracteze şi să
efectueze acţiunile necesare de dezinsecţie şi deratizare a sediilor şi punctelor de lucru
ori de câte ori este necesar.
(4) Cuantumul taxei se stabilește astfel: pentru persoană fizică - la suma de 8,14 lei (TVA
inclus) pe
persoană/lună, se asigură subvenționarea de la bugetul local
de 3,64
lei/persoană/lună și este 54 de lei/persoană pe an, respectiv 4,5 lei/persoană/lună.
4.1: pentru neachitarea taxei de salubrizare la termenele scadente conform codului fiscal, se
percep penalităţi şi dobânzi de întârziere, în cuantum de 1% lună;
(5) Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare următoarele categorii de contribuabili:
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a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
b) persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului - lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare, şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr.
105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi
completările ulterioare;
c) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi
reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I
de invaliditate.
(6) Scutirea de la plata taxei de salubrizare, se acordă pe bază de cerere, proporţional cu perioada
rămasă până la sfârşitul anului, începând cu luna următoare celei în care persoana în cauză
prezintă actele prin care se atestă încadrarea într-una din categoriile sus menţionate. Copia actului
rămâne ca document oficial la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice
locale, care îl certifică pentru conformitate.
(7) În cazul persoanelor cu handicap, scutirea de la plata taxei de salubrizare se stabilește în baza
certificatelor de încadrare în gradul de handicap, cât și a cererilor depuse de persoanele
îndreptățite, urmând ca aceasta să fie aplicată începând cu luna următoare celei în care au fost
depuse datele menționate anterior.
(8) Scutirea se acordă persoanelor deţinătoare de legitimaţii de veterani de război sau hotărâri care
atestă calitatea de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi în alte legi.
(8.1) Scutirea se acordă persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr.
105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000 și trebuie să facă dovada
cu acte oficiale eliberate de organele competente conform legii.
(9) Contribuabilii au obligaţia de a depune o declaraţie la Compartimentul Încasări, Impozite și
Taxe, în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricărei modificări în ceea ce priveşte numărul
de persoane care locuiesc în imobil.
(10) Declararea se va face pe propria răspundere sub sancţiunile aplicate faptei de fals în actele
publice.
(11) În vederea urmăririi corectitudinii declarării numărului de persoane existente în fiecare
apartament, asociaţiile de proprietari au obligaţia să furnizeze, ori de câte ori este nevoie,
informaţiile necesare legate de cele menţionate mai sus.
(12) În vederea scăderii de la plata taxei de salubrizare persoana interesată va depune o cerere la
care va anexa documente justificative. Scăderea de la plata taxei de salubritate se face
începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se depune cererea.
(13) Impunerea la plata taxei de salubrizare se face începând cu data de întâi a lunii următoare
celei în care este menţionată în declaraţie.
(14) Contribuabilii, persoane fizice, sunt obligaţi să depună declaraţia de impunere, chiar dacă
aceştia beneficiază de reducere sau sunt scutiţi de la plata taxei de salubrizare.
(15) În caz de deces scăderea taxei de salubrizare se efectuează cu data de întâi a lunii următoare
apariţiei acestei situaţii şi necesită depunerea copiei după certificatul de deces.
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(16) Nedeclararea sau declararea eronată, constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă între 75 lei și 298 lei.
(17) Contravenţiilor prevăzute mai sus li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 203/2018, inclusiv posibilitatea
achitării pe loc sau în termen de 15 zile de la data înmânării procesului-verbal ori, după caz, de la
data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CUPEȘ GHEORGHE

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general comună,
Dan Claudia

Anexa nr. 4 la H.C.L.nr. 25/28.06.2021
Regimul contravențiilor actelor de stare civilă
Constituie contravenţii la regimul actelor de stare civilă următoarele fapte:
a) nedeclararea naşterii sau decesului în condiţiile şi în termenele prevăzute de
lege;
b) omiterea declarării, în faţa ofiţerului de stare civilă, a unor date referitoare la
starea civilă a persoanelor sau declararea lor în mod inexact;
c) pierderea sau deteriorarea certificatelor de stare civilă;
d) neprezentarea certificatelor de stare civilă sau extraselor eliberate de
autorităţile străine, ofiţerului de stare civilă de la locul de domiciliu,
pentru transcrierea în registrele de stare civilă în termenul prevăzut în art. 43
alin. (2) din Legea nr. 119/1996.
Contravenţiile prevăzute la punctul a) se sancţionează cu amendă de la 50
lei la 150 lei, iar cele de la punctele b), c) şi d) cu amendă de la 100 lei la 200 lei
conform Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, completată cu
dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor.
Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către primar
sau persoanele împuternicite prin dispoziția primarului.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CUPEȘ GHEORGHE

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general comună,
Dan Claudia
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Anexa nr. 5 la H.C.L.nr. 25/28.06.2021
MOD DE APLICARE PENTRU TAXELE PRIVIND ELIBERAREA UNEI AUTORIZAȚII
DE CONSTRUIRE PENTRU O CLĂDIRE REZIDENȚIALĂ
SAU CLĂDIRE -ANEXĂ PRECUM ȘI ALTE CONSTRUCȚII
MOD DE APLICARE
Pentru taxele prevăzute la punctele (3) și (4) din Anexa nr.1 din H.C.L.nr. 25/ 28.06.2021,
stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcție se aplică următoarele reguli:
a) taxa datorată se stabilește pe baza valorii lucrărilor de construcție declarate de persoana care
solicită autorizația de construire și se plătește înainte de emiterea acesteia;
b) pentru taxa prevazută la pct. (3) și (4) din Anexa nr.1 din H.C.L.nr. 25/28.06.2021, valoarea
reală a lucrărilor de construcție nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii
stabilită conform Legii nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal, art.457;
c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcț ie, dar nu mai târziu de 15 zile
de la data la care expiră autorizația respectivă, persoana care a obținut autorizația trebuie să
depună o declaratie privind valoarea lucrărilor de construcție la compartimentul de specialitate
al autorității administraț iei publice locale;
d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situația finală privind valoarea
lucrărilor de construcț ii, compartimentul de specialitate al autorității administrației
publice locale are obligația de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de
construcție;
e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al
autorității administratiei publice locale a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită
orice diferenț a de taxă datorată de către persoana care a primit autorizația sau orice diferență de
taxă care trebuie rambursată de autoritatea administrației publice locale.
Regularizarea taxei pentru autorizaţia de construire la terminarea lucrărilor, se face pe baza
valorii reale a lucrărilor de construcţie, valoare care nu poate fi mai mică decât cea
determinată conform anexei privind impozitul pe clădiri din hotărârea de consiliu aferentă
anului când a fost terminată lucrarea.
Referitor la taxa pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului,
pentru avizele comisiilor tehnice sau colegiilor constituite prin dispoziţii ale Primarului
Comunei Chirnogeni, care cuprind specialişti în domeniile respective, atât din cadrul
aparatului propriu cât şi din cadrul instituţiilor de specialitate care sunt special împuterniciţi de
conducerile executive respective, petentul va prezenta, la momentul eliberării avizului
menţionat, o copie a documentului de plată.
Avizele se eliberează doar dacă respectiva documentaţie a fost supusă analizei comisiei de
resort în baza unei solicitări exprese, respectiv dacă avizul a fost prevăzut în certificatul de
urbanism.
Pentru obţinerea avizelor impuse în certificatul de urbanism solicitantul va depune:
- cerere;
- copie certificat de urbanism;
- documentaţia anexă;
- taxă conform prezentei hotărâri pentru fiecare aviz, achitată cu anticipaţie, prin
chitanţă la casieria primăriei sau cu ordin de plată la trezorerie;
- taxă pentru fiecare aviz percepută de către unitatea emitentă, achitată cu
anticipaţie, prin chitanţa la casieria primăriei sau cu ordin de plată la trezorerie.
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Modelul declaraţiei
terminarea lucrărilor:

pentru

regularizarea

taxei

autorizaţiei

de

construire

la

DOMNULE
PRIMAR,

Subsemnatul(a)
cu
domiciliul în _____________, str.
rog
aprobarea
eliberării procesului verbal de recepţie (parţială) pentru lucrările executate în ________,
, nr.
, conform autorizaţiei de construcţie nr. _____________
din data de
_____________pentru următoarele lucrări executate (până în acest stadiu) :

lucrări rămase de executat:
_
lucrările au fost terminate la data de____________________________________________.
Declar pe proprie răspundere în cunostinţa prevederilor legale în vigoare că
valoarea lucrărilor rezultate (în acest stadiu) a fost de
lei, din care pentru spaţiul comercial (sediul de
firmă) valoarea a fost de
lei.
Mi s-a pus în vedere răspunderea ce o antrenează constatarea ulterioară
cu privire la necesitatea declarării valorii reale a construcţiei executate.
Data:
Semnătura:
DOMNULUI PRIMAR AL COMUNEI CHIRNOGENI

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CUPEȘ GHEORGHE
Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general comună,
Dan Claudia

