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privind transparenla decizional[ in
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aprobarea impozitelor ;i taxelor
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ln conformitate cu prevederile Legii nr. 5212003
administralia public[ , modificatd ;i completatd,
cunoqtinld publicd Proiectul privind stabilirea qi
locale aferente anului 2022.
Proiectul poate fi consultat
pe site-ul PrimSriei Orasului Bicaz la
Dezbateri Publice

adresa ]yly!V:p1:itneljgb"i*Ua;:a sec{iunea

la sediul Prim5riei oragului Bicaz, str. Barajului , nr. 4 ( panou afigai)
Ptecizdm faptul cd Proiectul privind stabilirea si aprobarea impozitelor gi

taxelor locale aferente anului 2022 poate suferi modificdri pdndladata aprobarii in
cadrul qedinJei consiliului Local care va avea loc in data d,e 25.r1.2021.
In conformitate cu prevederile aft.7 alin.(4) din Legea 5212003, incepfind cu data
afiq[rii - 10.11.2021 gi pdn[ la data de 25.11.2021se pot trimite in scris propuneri,
sugestii ;i opinii cu valoare de recomandare privind conlinutul proiectului de stabilire
Ei aprobare a impozitelor Ei taxelor locale aferente anului 2022 supus dezbaterii
publice , transmise
la nr. de fax02331254530
depuse la Registratura institutiei
prin e -m ai I I a adresa pti r* ari *bi *a il g)'.i'ah * {s .t o rn
Materialele transmise vor pufta menliunea" Referitor la proiectul de hotlrflre
privind stabilirea qi aprobarea impozitelor qi taxelor locale aferente anului
2022.
Anurrlul privind ;edinla publicd in care va fi discutat proiectul de hotdr6re se va afisa
la sediul institu{iei gi pe site-ul propriu.

Ordonator pri
j/Nicolay

de credite,

A.C/A.C,



Nr. 13292 din t0 .11.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
cu privire la proiectul de hotarire privind stabilirea si aprobarea

impozitelor qi taxelor locale aferente anului 2022

Temeiul legal
AnalizAnd Referatul de aprobare 13291din 10.11.2021 prezentat de primarul

oragului Bicaz, domnul Nicolae Sdldsean
Potrivit

- Legii 22712015 privind Codul Fiscal,
- H.G.112016 privind Normele metodolosice de aplicare a l-egii 22712015 privind
Codul Fiscal-
- Legii 20712015 privind
- Legea 19612017 pentru
Fiscal

Codul de procedurd fiscald
modificarea art. 465 din Legea 22712015 privind Codul

- Legea 27312006 privind finanfele publice locale art. 30
- Legea 14512014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor
din sectorul agricol
- Legea nr.24112020 pentru modificarea alin.(l) al afi..459 clin Lesea nr.22712015
privind Codul Fiscal
- Legii 29612020 pentru modificarea Legli 22712015 privind codul fiscal
- HCL w. 173129.12.2020 privind stabilirea impozitelor qi taxelor locale pentru anul
2021
Nivelul ratei inflaliei pentru anul 2020 fala de anul 2019, comunicat pe site-ul

Ministertrlui Lucrdrilor Publice, Dezvoltdrii ;i Administraliei ,este d,e2,6yo ,
Conform dispoziliilor legale , sumele indexate se aprobd prin hot6rArea Consiliului

Local ;i se aplic[ in anul fiscal urmdtor.
Precizdm faptul cd indexarea impozitelor gi taxelor locale cu rata inflatiei este o

obligalie legald a autoritdlii deliberative
Prin Legea nr.29612020 privind modificarea qi completarea Legii nr.22712015 privind

Codul Fiscal, la afi". 49I a fost introdus un nou alineat care stabilegte cd prin exceplie de
la. prevederile alin.l , sumele prev[zu1.e in tabelul prevdzut la art.470 alin S gi O se
indexeazd anual in funclie de rata de schimb a monedei euro in vigoare in prima zi
lucrdtoare a lunii octombrie a fiec[rui an qi publicatd,in Jurnalul Uniunii Europene qi de
nivelurile minime prevdzute in Directiva 19991621CE, de aplicare la vehiculell grele de
matfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro ;i
nivelurile minime, exprimate in euro,prevdzute in Directiva 19991621CE de aplicare la
vehiculele grele de marli pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunic6 pe site-
urile oficiale ale Ministerului Finnfelor Publice Ei Ministerului Lucrdrilor publice 

,
Dezoltdrii ;i Adm inistraJiei.
Nivelurile impozitelor gi taxelor locale pentru anul 2022, rezultate din indexare

sunt rotunjite in minus in sensul cd fracliunile sub 50 bani se neglijeazd.,iar ceea
ce depdge;te 50 de bani se intregegte la leu, prin adaos , aga cum este prev[zut la



pct.ll, lit. n)/Titlu IX anexa din HG 112016 ( partea aIIa) privind Normele
metodologice de aplicare a Legii nr.227l20l5privind Codul Fispal

Precizez faptul ci ,in urma calculelor ,existd situalii in care unele impozite si taxe
nu au fost modificate, deoarece dupd aplicarea procentului modificarea a fost
nesemnificativd, nu s-a putut aplica rotunjirea la leu, procentulfiind sub 0,5

Dacd hotirdrea consiliului local nu este adoptatd cu cel putin 3 zile lucrdtoare
inainte de expirarea exerciliului bugetar , in anul fiscal urmdtor , in cazul oricdrui
impozit sau oricirei taxe locale , care consti intr-o anumiti $umd in lei sau care
este stabilitd in baza unei anumite sume in lei ori se determind prin aplicarea
unei cote procentuale , se aplicd , de citre comparlimentul de resort din aparatul
de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevdzute in Codul Fiscal indexate
conform art.491 alin.1 din Legea 22712015.

tntemeiul art. I29alin.2lit.bgi alin.4litc,art. 139alin:3,art.140qi art. 196
alin. 1 lit.a din OUG nr. 5712019 privind Codul administrativ propunem spre aprobare
Consiliului Local proiectul de hotdrdre privind stabilirea gi apfobarea impozitelor qi

taxelor locale pentru anul2022.
Conform Legii nr. 3511200I , ora;ul Bicaz face parte din categoria

localitagilor de rang III, iar satele componente (Izvoru Alb , Secu qi Potoci) din
categoria localitalilor de rang V.

CONSILIER"
Alina CROIT



Anexa nr. 1

I.IMPOZITUL PE CLADIRI $I TAXA PE CLADIRT
A) Persoane fizice
a) pentru cladirile rezidenfiale qi cladirile anexl
- impozitul se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre
0,08yo-0,20oA asupra valorii impozabile a cladirii
Cota in anul 202I a fost de 0,loA.
Executivul propune pentru anul}022 o cota de 0,Io/,o.
b) pentru cladirile nerezidenfiale
- impozitul se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse itrtre 0,2o/o-
l,3o asupra valorii cladirii
Cota in anul 202I a fost de 0,3yo.
Executivul propune pentru anul2022 o cota de 0,3a,/o
- in cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calpulatd impozitul se
va stabili prin aplicarea cotei de 2o/o asupra valorii impozabile.
- pentru cladirile uttlizate pentru activitSli din domeniul agricol
impozitul se ya calcula prin aplicarea cotei de 0rlo asupra valorii
impozabile a cladirii.
c) pentru clidirile mixte
- in caz,ul clddirilor cu destinalie mixtd, cdnd proprietarul nu declara la
organul fiscal suprafala folositd in scop nerezidenlial, impozitul pe clddiri se
calculeazd prin aplicarea cotei de 0.3o/o asupra valorii impozabile.
B) Persoane juridice
a) pentru cladirile rezidenfiale
- impozitulltaxa se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre
A,08yo^ O,2\Yoasupra valorii impozabile a cladirii
Cota in anuI202l a fost de O,loh.
Executivul propune o cota de 0,lo
b) pentru cladirile nereziden{iale
- rmpozitul se calculeazd prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,2o/o-
l,3o asupra valorii impozabile a clbdirii
Cota in anul 2021 a fost de 1%.
Executivul propune o cota d.e lo/o.
- pentru cladirile vtilizate pentru activitati din domeniul agricol
impozitul se va calcula prin aplicarea cotei de arfo asupra valorii
impozabile a cladirii.
In cazul in care valoarea clbdirii nu a fost reactualizatd in ultimii 5
ani anteriori anului de referin![ cota impozituluiltaxei pe clddiri este
de 5o/o



Pentru plata cu anticipalie a impozitului pe clddiri se acordd o
bonifrcalie de pAna la l\yo
Executivul propune o bonifica{ie de 5yo.
Valorile impozabile sunt prevazute in anexa 2

II IMPOZITAL PE TEREN $I TAXA PE TEREN
- se vor pl6ti in funclie de zonele din cadrul localitdlii
- nivelurile impozitelor qi taxelor pentru teronurile situate in

intravilanul localitalii sunt prevazute in anexa 3
- nivelurile impozitelor qi taxelor pentru terenurile situate in

intravilanul localitalii inregistrate Ia altd categorie de folosinld decdt
de terenuri cu construclii sunt prevazute in anexa 4

- nivelurile impozitelor qi taxelor pentru terenurile situate in
extravilanul localitalii sunt prevazute in anexa 5
lncadrarea terenurilor apar{inffnd teritoriului administrativ al
oraqului Bicaz este conforrn anexei 8

Pentru plata cu anticipajie a impozitului pe teren se acorda o
bonificalie de pAna Ia l\Yo
Executivul propune o bonifica{ie de 5o/o.

III IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

-Pentru mijloacele de transport cu tractiune mecanica , remorci,
semiremorci si rulote si cele de transport pe apa - impozitele sunt
conform anexei nr.6
- impozitul pentru mijloacele de transport hibride se reduce cu minim
50%. Executivul propune o reducere aimpozitului cu7sy,p.
- pentru autovehiculele de transport de marfr, cu masa totald autorizatd
egala sau mai mare de 12 tone impozitele sunt conform anexei nr.1
Pentru plata cu anticipalie a impozitului pe mijloacele de transport se
poate acorda o bonificalie de pAna la I0%
Executivul propune o bonificatie de 0o/o.

IV TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR i
AVIZELOR $I AUTORIZATIILOR

A) TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM,
A AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE $I A ,{T,TOR AVTZI. $I
AUTORIZATII



I)TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULU DE URBANISM
PENTRU MEDIUL URBAN ESTE EGALA CU SUMA STABILITA
CONFORM TABELULUI URMATOR.

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru mediul rural( satele Izvoru
Alb , Secu gi Potoci ) reprezintFl 50% din taxa stabilitd pentru mediul urban.

Suprafala pentru care se obline
certificatul de urbanism

Nivelurile aplicate in anul
2021
- Lei-

Suma propusa
de executiv
pentru anul2022
-Lei--

a) PAna la 150 mp , inclusiv 9 9

b) intre 151 r 250 mp nclus .V 12 t2
c) intre 251 s 500 mn nclus V l6 T6

d) intre 501 si 750 mp. nclus V 20 2l
e) intre 751 9i 1.000 mp, ,

inclusiv
23 24

f) Peste 1.000 mp 23+ 0,01 lei/mp, pentru
fiecare mp care depaseste
1.000 mp

24 + 0,01 lei/mp,
pentru fiecare mp
care depaseste
1.000 mo

Denumire taxb Nivelurile
aplicate
in anul
202lLei-

Suma propusa
de executiv
pentru anul
2022 -Lei--

Taxa pentru avizarca certificatului de urbanism de cdtre
comisia de urbanism qi amenajarea teritoriului, de cdtre
primari sau de structurile de specialitate din cadrul
consiliului iudetean

t7 I7

Taxa pentru eliberarea autorizaliei de foraje sau excavdri
necesare lucrdrilor de cercetare qi prospectare a terenurilor
in etapa efectu[rii studiilor geotehnice gi a studiilor
privind ridicdrile topografice, sondele de gaze, petrol gi

alte excav6ri

t7 I7

Taxa pentru autorizarea amplasbrii de chioqcuri, containere,
tonete, cabine, spalii de expunere, corpuri gi panouri de afiqaj,
firme gi reclame situate pe cdile qi in spaliile publice pentru
fiecare metru pdtrat de suorafatd ocupatd de constructie

8 8

Taxa pentru eliberarea unei autorizafii privind lucrdrile de

racorduri qi branqamente la relele publice de apd, canalizare,
gaze,lermice, energie electricd, telefonie gi televiziune prin
cablu pentru fiecare racord

t5 l5

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclaturd stradald gi

adresd
9 9



2)TAXA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIILOR PENTRU
DESFA$URAREA UNOR ACTIVITATI

(1) Taxa pentru eliberarea afioriza\iilor sanitare de func{ionare

(2) Taxele pentru eliberarea atestatului de producdtor, rospectiv pentru
eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol sunt
de pAnd la 89 lei, inclusiv.
Executivul propune

(3) Persoanele a cdror activitate se incadreazd in grupele 561.

Restaurante, 563 - Baruri gi alte activitbli de servire a bduturilor Si 932 - Alte
activitdli recreative qi distractive datoreazd bugetului local, in a cdrui razd
administrativ-teritorialS se desfrqoard activitatea, o taxia pentru
el,iberurea/vizarea anuald a atrtorizaliei privind desfrqurarea acestor: activitdli
in funclie de suprafala aferenti activitdtilor respective, in sumi de:

a) p6n6la 4.000 lei, pentru o sulrrafa{d de pAnd la 500 m2, inclusiv;
b pdndla 8.000 lei pentru o suprafa!|maimare de 500 rn2.

Executivul propune suma indexata de

Suma propusa de oxecutiv pentru anul
2022
-Lei--

Nivelurile aplicate in anul2020
Lei-

Nivelurile
aplicate in anul
202r
Lei-

Suma propusa de

executiv pentru anul
2022
-L,ei--

Taxa pentru eliberarea atestatului de
nroducator

49 50

Taxa pentru eliberarea certificatului
de comercializare

38 39

Suprafafa Nivelurile aplicate in anul
202r
Lei-

Suma propusa de

executiv pentru anul 2022
-Lei"-

pentru o suprafaJd de
pAna la 500 m2,

inclusiv:

r63 r67

pentru o suprafald mai
firare de 500 m2.

272 279



V TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA $I
PUBLICITATE

A)Taxa pentru serviciile de reclami qi publicitate
Se calculeaza prin aplicarea unei oote cuprinse intre IYo si 3% la
valoarea serviciilor de reclamd si publicitate.
Executivul propune o cota de 3oh.
B)Taxa pentru afigaj in scop de reclaml qi publicitate

a)in cazul unui afiqaj situat in locul in care persoana depuleazd o activitate
economicd suma a fost in anul 2021 de 34 lei"
Executivul propune suma indexata de 35lei
b)in cazul oricdrui altui panou, afiqaj sau oricdrei altei structuri de afigaj
pentru reclamd qi publicitate, suma a fost in anul 202I de 25tei
Executivul propune suma indexata de 26 lei

VI. IMPOZITUL PE SPECTACOLE
- se calculeazd" prin aplicarea cotei de impozit la suma incasatd din

vdnzarea biletelor de intrare qi a abonamentelor.
- a) pdnd Ia2oh,in cazul unui spectacol de teatru, de exelnplu o piesd de

teatru, balet, operd, operetd, concert filarmonic sau altdlmanifestare
muzicall, prezentarea unui filrn la cinematograf, un spectacol de circ sau

orice competi{ie sportivd internd sau internationald;
Executivul propune o cota de lo/o.

- b) pe.rrdl.a 5Yo in cazul oricdrei altei manifestdri artistiqe dec6t cele
enumerate la lit. a).

- Executivul propune o cota de 5%o.

VII. ALTE TAXE LOCALE

- eliberarea unor copii certificate din arhiva Primariei 5leilf/'d;
- eliberarea de adeverinfe de la Registrul agricol pentru o peripada mai mare de 4
ani , pentru certificarea cd terenurile sunt sau nu arendate ;i alte adeverinle
pentru solulionarea problemelor legate de legile fondului funciar
Suma in anul 2021 a fost de 32lei;
Executivul propune taxa de 33 lei.
- Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cad4strale sau de pe

atrte asemenea planuri, de{inute de consiliile locale taxa a fost in anul2021
de 34 lei

Executivul propune suma indexata de 35lei
-taxapentru eliberarea certificatului fiscal 10 lei.
- taxa pentru indeplinirea procedurii de divor! pe cale administrativa a fost in anul

2021 de 543 lei



Executivul propune suma indexata de 557lei
-taxe zilnice pentru utllizarea temporara a locurilor publice l0leilmplzi;
- taxe zilnice pentru inchirierea tarabelor din piala oragului Brcvz

A)pentru producatori 6leilziltaralta;
B) pentru PFA qi IF-uri

f . in perioada decembrie-martie 10 leilziltaraba;
2. in perioada aprilie-noiembrie 16 leilziltaraba1,

- taxe zilnice pentru desfacere de produse ce fac obiectul comertului in piala

oraqului Brcaz l0 leilzilm.p;
-.taxa parcare auto 1,5 lei/ora sau fracliune
- taxapentru depozitarea de materiale pe domeniul public l0 leilnplzi
- taxa destinatd finanlarii serviciului public de pompieri din subordinea Consiliului
Local in cuantum de 10Yo pentru persoane fizice gi pentru persoane jruridice din
impozitul pe cladiri ;taxa se va plati in doua trange la termenele stabilite prin
lege;( 30 martie Ei 30 septembrie a.c. )
- Taxa edilitarfl - pentru refacerea fafadelor la unele imobile situate in oraEul

Brcaz, pentru amenajarea zonelor adiacente blocurilor( spalii verzi, alei), pentru

utilita{i.Aceasta se va calcula aplicAnd cota de 15% la valoarea impozitului pe

cladiri datorat pentru apartamentele aflate in proprietatea contribuabililor persoane

fizice;in cazul persoanelor juridice , oota de 15% se aplica la valoarea impozitului
pe cladiri pentru construcliile din proprietatea acestora situate atdt la parter c6t ;i
la. etajele superioare ale imobilelor din oraqul Bicaz.
Taxa se datorcaza anual, cu doua termene de plata , astfel: 31 martie 9i 30

septembrie. Neplata taxei la termenele stabilite atrage calculul gi plata penalitalilor .

- .Pentru eliberarea avizului pentru - agenti economici care desfaqoara activitili
economice propunem o taxa anual[ in func{ie de suprafafa in care se

desfiqoari activitatea
- pentru activitati desfasurate in spatii cu suprafald de pana la 50 mp taxa a fost in
anul 2021 de SZleilan sau fracliune
Executivul propune taxa indexatd de 53 lei/an sau fracliune
- pentru activitati desfasurate in spatii cu suprafald cuprinsd intre 50 mp ;i 100

mp taxa a fost in anul 2021 de 1041ei/an sau fracfiune
Executivul propune taxa indexatd de t07 leilan sau fracfiune
- pentru activitati desfasurate in spatii cu suprafald mai marp de 100 mp taxa a

fost in anul 2021 de 156 lei/an sau frac{iune
Executivul propune taxa indexatd de 160 lei/an sau fracliune
- pentru agenlii economici care desfa;oara activita{i de colectare a deqeurilor

industriale reciclabile de la persoane frzice , agenJii econolnici care desfaqoara

activitali de exploatare qi prelucrare a lemnului taxa pentru anul 2021 a fost de

| 5 6 Iei.l an sau fracliune
Executivul propune taxa indexatd de 160 leilan sau fracliune

3. TAXE STABILITE iN CADRUI, BIROULUI UAT
a) taxa acord unic a fost in anul 2021 de 54 lei

Executivul propune taxa indexatd de 55 lei.
b) cererea pentru emiterea certificatului de urbanism 5 lei



c) cererea pentru prelungirea valabilitalii certificatului de urbanism 10 lei
d) cererea pentru emiterea autorizaliei de construire/ desfiinlare l0lei
e) cererea pentru prelungirea valabilitbfii autorizafiei de construire/desfiinJare l0lei
0 fiEa tehnicd in vederea emiterii acordului unic-utilitdti l0lei
-taxe de urgenfa pentru eliberarea certificatului de urbanism (in 3 zile lucratoare de la
data inregistrarii - depunerii documentaliei complete) a fost in anul 202I de 163 lei
Executivul propune taxa indexatd de 167 lei.
-- taxe de urgenld pentru eliberarea autorizaliei de construire I de desfiinJare pe tipuri
de lucrari

a). categoria de construclii la care se accepta documentaJia tehnica cu un conlinut
sirnplificat ( bran;amente , racorduri la utilitali, anexe , imprejmuiri , garpante , panouri ,

firme , organizarc de qantier, ..) a fost in anul 2021 de 163 lei
Executivul propune taxa indexatb de 167 lei.
b)pentru locuinle taxa a fost in anul2020 de 217 lei

Executivul propune taxa indexatd de 223 lei..
c)pentru construcfii cu alta destinafie decAt cea de locuinfa taxa a fost in anul2021

de 272lei
Executivul propune taxa indexatd, de 279 lei..

4.TAXE PENTRU FOLOSIREA/ INCTTTNTNNNN F,AZF,I TEHNICO.
MATERIALE A CASEI DE CULTTIRA
- fblosirea sdlii de fitness

- abonament lunar cu patru zile pe saptamana a cdte o orclzi in perioada 1.05.2021 -
3A.10.2021 afost in anul202l de 67 lei
Executivul propune taxa indexatd de 69 lei..pentru perioada 01.05-2022-30.10.2022

abonament lunar cu patru zile pe saptamana a cdte o oralzi in perioada 01 . 1 1.2021

-'3I.12.2021 a fost in anul 2021 de 109 lei
Executivul propune taxa indexatd de 112 lei..pentru perioada 01-11-2022*31-12-
2422
- zLbonament lunar cu patru zile pe saptamana a cdte o oralzi in porioada 0l-01-2022 -
3A.04.2022 ll2lei.

- ldrd abonament taxa in anul 2021 a fost de 17 leilord
Executivul propune taxa indexatd de 17 lei lord.
- inchirierea spaJiilor din interiorul cld.dirii
a) pentru sala mare taxa a fost in anuI202I de 2171 lei/spgctacol , manifestare,
gedin[alzi.
Executivul propune taxa indexatd de 2227leilspectacol
Pentru spectacole de teatru , cinematograf qi orice alte manifestari cultural-artistice la
care se f-ac incasari , chiria va fi. egald cu suma rezultatd prin aplicarea procentului
de 25Yo din incasari)
b) pentru sala mica taxa a fost in anul2021de 1.086 lei/eveniment/ zi
Executivul propune taxa indexatd de 1114 lei/evenimentlzi

c) pentru sala de conferinle taxa a fostin anul2027 de 1086leilevenirnentlzi
Executivul propune taxa indexatd de 1114 lei/evenimentlzi

- parcul de joaca pentru copii ( cu ocazia aniversarilor)



-in perioada 01.05.2021-30.09.2A21 taxa a fost de 105 lei/3 ore
Executivul propune taxa indexatd de ll2leil3 ore pentru perioada 0l-05-2022-
30.09.2022

- in perioada 01.10.2021-31.12.2021 taxa a fost de 217leil3 ore
Executivul propune taxa indexatd de 223 leil3 ore pentru perioada 01-10.2022-
31.12.2022;i pentru perioada 01.01.2022 - 30.04.2022

5. TAXE STABILITE iN CADRUI, BIROULUI REGISTRU AGRICOL
- taxa pentru eliberarea certificatului pentru atestarea cd petentul este cunoscut ca

proprietar a fost in anul 2021 de 109 lei
Executivul propune taxa indexatd de ll2lei.

6.TAXA DE SALUBRIZARE
- pentru persoanele fizice fard declarafie pentru stabilirea taxei de salubrizare
cuantumul taxei a fost in anul202l de 31 lei/persoana/luna
Executivul propune taxa indexatd de 32 lei/persoand/lund
- pentru persoanele juridice qi persoanele fizice autorizate sau asimilate acestora fara

declarajie pentru stabilirea taxei de salubrizare cuantumul taxei a fost in anul2021
de 830 lei/tona /luna
Executivul propune taxa indexatd de 952leiltonalluna.

termenul de plata a taxei de salubrizare este stabilit prin Regulamentul de

administrare a taxei speciale de salubrizare
- modul de administrare , procedurile de incasare , scutiri de taxe precum gi alte

reglementari incidente sunt stabilite in Regulamentul de administrare a taxei
speciale de salubrizare aprobat prin HCL 145127.11.2018

7, TAXE PENTRU DESFA$URAREA ACTIVITATII DE TAXI

a) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de transport persoano/bunuri in regim de

taxi a fost ?n anul 2021 de 109lei
Executivul propune taxa indexatd de ll2lei.

b) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de taxi gi a copiilor conforme a fost in
anul2021 de 109 lei
Executivul propune taxa indexatd de ll2lei.

c) Taxa pentru vizarea autorrzatiei de taxi a fost in anul Vl02I de 109 lei
Executivulpropune taxa indexat[ de l12lei.

d) Taxa pentru prelungirea autoizatiei de taxi in anul 2021 a fost de 109 lei
Executivulpropune taxa indexatd de l12lei.

e) Taxa de acces autovehicule destinate transportului in regim de taxi sau in
regim de inchiriere in locurile de agteptare a clienlilor in anul 2021 ( 52lei
lluna_in centrul oraEului , 42leilluna in sta{ia din Dodeni ;i 31 lei/luna
in celelalte locuri de aqteptare )
Executivul propune taxa indexatl, de



- 53 lei/luna in centrul oraqului ,

- A3leillunain statia Dodeni
- 32leilluna in celelalte locuri de aqteptare.
Se vor aplica conform Regulamentului de organrzare, fulrc{ionare gi autorizare
a transportului in regim de taxi qi in regim de inchirieqe aprobat prin HCL
s/31.01.2008.

Taxa pentru inchirierea utilajului buldoexcavator aflat in patrimoniul ora;ului
Brcaz a fost in anul202l de 130 lei/ord.
Executivul propune taxa indexatd de L33leilord

VIII ..SCUTIRI SI FACILITATI STABILITE DE CATRE CONSILIUL
LOCAL

- pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri ;i a impozitului pe teren
datorate pe intregul an de catre contribuabili pdna la data de 31 martie a anului
respectiv, se poate acorda o bonificalie de pAna \a l}Yo.
Executivul propune o bonificalie de 5%o.

- - sunt scutite de plata impozitelor pentru cladirea de domiciliu si alte cladiri
aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanele prevazute la art.3 alin. I lit b si

aft.4alin 1 din Legea 34112004 cu modificarile sicompletarile ulterioare
- sunt scutite de plata impozitelor pentru terenul aferent cladirii de domiciliu si alte

terenuri aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanele prevazute la aft.3 alin. 1

litb si art.4alin 1 din Legea 34112004 cu modificarile si completarile ult.erioare

- Consiliul Local poate scuti de la plata impozitelor si taxelor locale
I Cladiri
a) clddirile care, potrivit legii, sunt clasate cq monumente istorice, de arhitecturd sau

arheologice, mLtzee ori case memoriale, altele decdt cele prevdzute la alin. (l) lit. x);
b) cladiri pentru care s-a instituit un regim de protecfie, altele deg6t monumentele

istorice, amplasate in zone de proteclie ale monumentelor istorice qi in zonele construite
protejate;

c) clddirile utilizate pentru firmizareade servicii sociale de cdtre organrzafri
neguvernamentale qi intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

d) clddirile utihzate de organrza\ii nonprofit folosite exclusiv penlru activitdtile ferd

scop lucrativ;
e) cl[dirile restituite potrivit a1*l * din Legea nr. ],012001privin{ regimul juridic al

unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989,

republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, pentru perioada pentru care

proprietarul men{ine afecta{iunea de interes public;
f) clbdirile retrocedate potrivit art. _tr- alin. (10) din Ordonan{a de urgenJb a Guvemului

nr.9412000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apa(inut cultelor religioase
din RomAnia, republicald, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, pentru perioada

pentru care proprietarul menfine afectaliunea de interes public;
g) clSdirile restituite potrivit art. I alin. (5) din Ordonanfa de urggn!5 a Guvernului nr.

S3l1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparfinut cqmunitdlilor cetdfenilor



apa(inAnd minoritalilor na{ionale din Rom6nia, republicatd, pentru perioada pentru care

proprietarul menfine afectaliunea de interes public;

n1 .taairea nou[ cu destinalie de locuin{d, rcalizatdin condiliile trie$ii locuinfei nr.

Il4l1996,republicat[, cu modificlrile qi completdrile ulterioare, precum 9i clddirea cu

destinalie de locuin{d,rcalizatdpebazdde credite, in confotmitate ou {}dgggrytg

Aur*rnr,:ui nr. t privind stimularea investiliilor pentru realizarea unor lucrdri

publice qi construclii de locuinfe, aprobat[ cu modificdri qi completftri prin 3.e$ea nr.
'$Zi:SgS, 

cu modificdrile qi compleiArile ulterioare. in cazul instrdin[rii clddirii, scutirea

de impozit nu se aplicd noului proprietar al acesteia;

i; iaA6te afectate de calamitali naturale, pentru o perioad[ de pAn[ la 5 ani, ?ncepAnd

cu 1 ianuarie a anului in care s-a produs evenimentul;
j) clddirea folositd ca domiciliu qi/sau alte clddiri aflate in propriotatea sau

coproprietatea persoanelor prevdzut e la *tt. 3 alin. (1) lit. b) qi i'rrt. 4 alin' (1) din Legea

nr.34I12004, cu modificdrile gi complet[rile ulterioare;

k) clddirea folosit[ ca domiciliu, aflat[ in proprietatea sau coproprietatea persoanelor

ale cdror venituri lunare sunt mai mici dec6t salariul minim brut pe lard ori constau in

exclusivitate din indemnizalie de gomaj sau ajutor social;

1) clddirile aflatein proprietatea operatorilor economici, in conditriile elaborfrii unor

scheme de ajutor de stat/de minimis avflnd un obiectiv prevdzut de legislalia in domeniul

ajutorului de stat;

m) cl6dirile la care proprietarii au executat pe cheltuialb proprie lucrdri de interven{ie

pentru cre$terea perfoimanlei energetice,pebazaprocesului-verbal de recepJie la

terminarea lucrdrilor, intocmit in condiliile legii, prin care se constpt[ rcalizarea mbsurilor

de interven{ie recomandate de cdtre auclitorul energetic in certificalul de performanld

energeticd sau, dup[ caz,inraportul de audit energetic, astfel cum gste prevdzut in

il1dgndl:l14 Sie-:LlgQnig.B-{iu:gj.llulul-l:}I-l$"20q9 privind creqterea performanlei energetice

a blocurilor de locuinle, aprobatd cu modificbri qi complet[ri prin ]ie*qg-$Lji$/2. il-l1, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare;
n) clAdirile unde au fost executate lucrdri in condiliile l=,g#lli-a{,1}"31}"{Ll-} Rrivind

mdsuri de creqtere a calitalii arhitectural-ambientale a clddirilor, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare;
oj clddirile persoanelor care domiciliazd qi locuiesc efectiv in unele localitdtri din

Mun{ii Apuseni qi in Rezervalia Biosferei "Delta Dundrii", in conformitate cu $gglgeeSj&

{,,uvsr.:rgiui rrr" 2?.Ilg1}4 privind acordarea unor facilitdli persoanelor care domiciliazd sau

luqeazhin unele f*"fitaU din Munlii Apuseni qi in Rezervalia Biosferei "Delta Dundrii",

republicat[, cu modificdrile ulterioare;
p) clddirile definute de cooperafiile rJe consum sau meqtequgdrer;ti qi de societd]ile

cooperative agriiole, tn cond(iile elabordrii unor scheme de ajutor de stat/de minimis

avand un obiectiv prevdzut de legislalia in domeniul ajutorului de stat;

r) cladirile definute de asocialiile de dezvoltare intercomunitardl

i1 ,ladirilu Tolosite pentru deffiqurarea de activitdli sportive, inclusiv cldrJ.irile care

asigurd.funclionarea bazelor sportive.

(":) Scutirea sau reducerea de la plataimpozitului/taxei, stabilitd conform alin. (2), se

upi"a incepdnd cu data de 1 ianuarie a anului urmdtor celui in care persoana depune

documentele justifi cative.

II Terenuri



a) terenul aferent clddirilor restituite potrivit *j:t" 16 din Legea nr, 1012001, republicatd,
cu modificdrile 9i complet[rile ulterioare, pe durata pentru care prpprietarul menline
afectafiunea de interes public;

b) terenul aferent clddirilor retrocedate potrivit art. I alin. (10) din Ordonanja de
urgenf[ a Guvernului nt. 9412000, republic at6", cu modificdrile qi completdrile ulterioare,
pe durata pentru care proprietarul menfine afectafiunea de interes public;

c) terenul aferent clddirilor restituite potrivit art. i" alin. (5) din brdonanla rJe urgenla a
Guvernului nr.8311999, republicatd, pe durata pentru care pioprieparul mentrine
afectafiunea de interes public;

d) terenurile utilizate pentru fumizareade servicii sociale de cdtle organiza\ii
neguvefflamentale giintreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

e) terenurile utilizate de organiza[ii nonprofit folosite exclusiv pentru activitdlile f6rd,
scop lucrativ;

, f) terenurile apa(inAnd asocialiilor qi fundaliilor folosite exclusiv pentru activitdtile
fird scop lucrativ;

g) terenurile afectate de calamitdli naturale, pentru o perioadd /e pdnd la 5 ani
inclusiv, incepdnd cu I ianuarie a anului in caie s-a produs evenimeitul,.

h) terenurile aferente clddirii de domiciliu gi/sau uit" t"."nr.i aflate in proprietatea sau
coproprietatea persoanelor prevdzute la art. 3 alin. (1) lit. b) qi err. S alin. (f jnin Legea
nr.34l/2004, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

i) terenurile, inclusiv zonele de proteclie instituite, ocupate de clddirile clasate ca
monumente istorice, de arltitecturd saw arheologice, mltzee ori caie memoriale, altele
decdt cele prevdzute la *:'t, :!)-6. alin. (l) lit. x), cu exceplia terenunilor care sunt folosite
pentru activitdli economice ;

i) terenurile aflate in proprietatea persoanelor ale cbror venituri lunare sunt mai mici
decdt salariul minim brut pe far[ ori constau in exclusivitate din inflemnizafie de gomaj
sau ajutor social;

k) terenurile aflate in proprietatea operatorilor economici, in coqdi{iile elabordrii unor
scheme de ajutor de stat/de minimis avAnd un obiectiv prcvdzntde legislafia in domeniul
zrjutorului de stat;

l) terenurile din extravilan situate in situri arheologice inscrise i4 Repertoriul
Arheologic Nalional folosite pentru pdgunat;

m) terenurile persoanelor care domiciliazb qi locuiesc efectiv in pnele localitdli din
Munlii Apuseni qi in Rezerva(ia Biosferei "Delta Dundrii", ?n con ormitate cu dlgt11-)-sarlje

$ u y"g:$ ql] ui l-t"L- ? 7/ 1 99$, republ icatd, cu modifi cdrile ulterioare ;
n) terenurile extravilane situate in arii naturale protejate supuse gnor restricfii de

tftilizare;
o) terenul situat in extravilanul localitdtrilor, pe o perioadd de 5 ani ulteriori celui in

care proprietarul efectueazd,intabularea in cartea funciard pe cheltuiald proprie;
p) suprafetele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument isto;ic $i protejate;
q) terenurile, situate in zonele de protecfie ale monumentelor istglrice gi in ionele

protejate;
r) suprafefele terenurilor afectate de cercet[rile arheologice, pe intreaga duratb a

efectudrii cercet6rilor;
s) potrivit legii, consiliile locale pot reduce impozitul pe suprafelele neconstruite ale

terenurilor cu regim de monument istoric, tnfunclie de suprafaya dfecmta Si cle perioado



punerii monumentelor istorice la dispozilia publicului pentru vizitgre, precum Si
instituliilor specializate pentru cercetare.

(3) Scutirea sau reducerea de la plataimpozitului/taxei, stabilita conform alin. (2), se
aplicd incepAnd cu data de 1 ianuarie a anului urmdtor celui in carp persoana depune
documentele j ustifi cative.

(4) Impozitul pe terenurile aflate in proprietatea persoanelor fizice si juridice care
sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o duratd cle cel mult 180 de zile
consecutive sau cumulate, tn cursul unui an calendaristic, se reduee cu 50o%. Reducerea
se aplicd in anul fiscal urmdtor celui tn care este incleplinitd aceastd conditrie.

(5) In cazul scutirilor prevdzute la alin. (I) tit. r), s) Ei t);
a) scutirea se acordd integral pentru terenurile aflate in proprigtatea persoanelor

prevdzute Ia alin. (I) lit. r), delinute tn comun cu solul sau solia. in situitria in care o
cotd-parte din teren aparline unor terli, scutirea nu se acordd penlru cota-parte delinutd
de aceSti terli;

b) scutirea se acordd pentru terenul aferent clddirii de domiciliu aflate tn proprietatea
persoanelor prevdzute la alin. (1) lit. g si t), delinute tn comun cu solul sau soSia. in
situalia in care o cotd-parte din terenul respectiv aparline unor terli, scutirea nu se
acordd pentru cota-parte delinutd de aceSti terli.

(3) Scutirea sau reducerea de la plataimpozitului/taxei, stabilitd conform a1in. (2), se
aplicd incepAnd cu data de 1 ianuarie a anului urm[tor celui in caro persoana rlepune
documentele j ustifi cative.
- in cazul unei calamitali naturale se acorda scutire de la plata impozitului pe
cladiri, a impozitului pe teren precum gi a taxei pentru eliber4rea iertifioatului de
urbanism qi a autoriza\iei de construire in proporlie de l0O%qpentru o irerioada de
1l ani incepand cu data de 1 ianuarie a anului in care s-u produs
evenimentul.Aceasta facilitate va fi acordata la cererea persoanelor in cauza, oerere
ce va fi inso{ita de documentele care sa ateste situalia mentionata mai sus
conform anexei 9.
- sunt scutite de plata taxei pentru functionarea serviciului ppblic de pompieri din
subordinea Consiliului Local urmatoarele categorii de persoane frzice: veieranii de
ruzboi, vdduvele de razboi , vdduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi ,
persoanele cu handicap grav sau accentuat , persoanele incpdrate in gradul I de
invaliditate , persoanele frzice prevazute la aft. I al decretnlui-lege nr. 118/1990
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de
clictatura instaurata cu incepere de la 6 martie lg45 ,precum ;i celor rJiportate ?n
strainatate ori constituite in prizonieri , republicat , cu modiflcarile Ei completarile
ttlterioare , reprezentanJii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat ;i ai
rninorilor incadrafi in gradul I de invaliditate..
- sunt scutite de la plata taxei pentru inchirierea sdlii mici Ei a sdlii de conferinle din
incinta Casei de Cultur[ Bicazpartidele politice qi celelalte grupdri politice recunoscute .

IX MAJORARI ALE CONSILIULUI LOCAL
Consiliul Local poate majora impozite pe clddiri si impozitul pe teren cu pand la
500% pentru cladirile si terenurile neingrijite , situate in intravilan.
lixecutivul propune o majorare de 500Yo in conditiile leeii.



Cladirile si terenurile 
_ce vor fi impozitate cu 500% se adopta prin HCL conform

elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale lar HCL au caracter
individual.
Procedura cadru privind majorarea impozitului pe cladirile gi a impozitului pe
terenurile neingrijite se aplicd conform HCL 145127.1r.20rg.X. SA}ICTIT'NI

I a) depunerea peste termen a declara\iilor de impunere prevdzute la i,effi..

:6S1 alin. (2), (6), (7), aIin. (10) lit. c), alin. (12) qi (13), a$.-$SS alin. (2), (5),
alin. (7) lit. c), alin. (9) qi (10), "&#*4ztaIin. (2.),(4), (s) $i ;tin (6) tit. b) qi
c), ffi*#Aalin. (7) lit. c), alin. (t t), *rt" eVffi.alin, (5) qi fi{l*g'$3'uirn.1Z;;'

b) nedepunerea declaraliilor de impunere prevdzute la a.$, -4gl alin. (2),
(6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) qi (t:), *ri. +o*; alin. (21[s\i a.lin. (7) tit.
c), alin. (9) qi (10), art. 4? I atin. (2), (4), (5) qi alin. (6) rir. b) qi c), wn. sT4
alin. (7) lit. c), alin. (11), ar;t_ 4f_g_ alin. (5) qi arr. 4&3 alin. (2).

(3) Contraven{raprevdzutd la alin. (2) lit. a) se sanc\iopeazdcu armendd de
la78lei la 311 lei, iar cele de la alin. (2) rit. b) cu amendb de la 311 lei la
776 lei.

(4) incalcarea noflnelor tehnice privind tipdrirea,inregistrar ea, vdnzarea,
evidenJa 9i gestionarea, dupd eaz, aabonamentelor qi u bi,l.t.lot de intrare la
spectacole constituie contraven{ie qi se sanc{ioneazd cu amend6 de la 362lei
la 1759 lei.

(5) in cazulpersoanelor juridice, limitele minime qi maxime ale amenzilor
prevdzute la alin. (3) qi (4) se majoreazd, cu300yo.

(6) Constatarca contravenliilor qi aplicarea sancliunilorr se fac de cdtre
primari qi persoane imputernicite din cadrul autoritdlii administra{iei publice
locale.

(7) Limitele amenzilor prevdzute la alin. (3) $i (4) se aotualiz eazd"prin
hotdrAre a consiliilor locale conform procedurii stabilite la art.4gt.

(B) Contraven{iilor prevdzute in prezentul capitol li se qrplica dispoziliile
{Mqa+ukl S*1ya{sufuiu-Z lZfrW privind regimul juridio al contravenliilor,
aprobatd cu modificdri qi completdri prin }.egl*;t. r:r.. J 

g{}/z{}{}2, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare.
{}.*rztz'av*xti*v:zttzl p*ate *c:tr:.rtm, zrzt*rym*n de *.*7 wuthi, rg ai3* r1*I* rlat;-
i*rx"zLnhrii s*ur *CImuni*Hrii pr*c*sufu.i-verh;al, iwyr,&t;tt* ciin rnifliffiul
t*"xsz*ttziz pv*vazzzt* #t, a*.Ttsl n*rrcatlv, ag****3 *mnstatator f$c$c?d
nr en f t a,rn e d c s glre *a,*, aritb" p o sib itita [c im p r * *.*,s:asl*v* rh a?.



AI\F]XA NR.2
Valoa bih r6direa I a cladffll" exprl]natd in e
TIPUL CLADIRII VALO AREA IMPOZABILA- lei/mp-

Cu instalatii de
apaocanalizare si
incalzire ( conditii
cumulative)

Fara instalatii de
aparcanalizareo
electrice sau
incalzire

Val an
202r

Val indexata
an2022

Val an
2021

Val
indexata
an2022

A.Uladlre cu cadre din beton armat
sau cu pereti exteriori din caramida
arsa sau din orice alte materiale
rezultate in urrna unui tratament
termic si /sau chimic

1086 ttt4 652 669

.Lt.uladlre cu peretii exteriori din lemn ,din piatra naturala , din caramida
nearsa, din valatuci sau din orice alte
materiale nesupuse unui tratament
termic si /sau chimic

326 334 217 7"r1

C.Cladire-anexa cu cadre din beton
armat sau cu pereti exteriori din
caramida arsa sau din orice alte
materiale rezultate in urrna unui
tratament termic si /sau chimic

217 223 190 195

u. Uladlre-anexa cu peretii exteriori din
lemn , din piatra natwala, din caramida
nearsa, din valatuci sau din orice alte
rnateriale nesupuse unui tratament
termic si /sau chimic

136 140 81 83

E.In cazul contribuabilului care de{ine
la aceeagi adresa incaperi amplasate la
subsol,demisol gi/sau la mansarda
utilizate ca locuinta , in oricare dintre
tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D

75%
din
suma
care
s-ar
aplica
cladirii

75% din
suma care s-
ar apliqa
cladirii

75Yo din
suma
care s-ar
aplica
cladirii

75% din
suma care
s-ar
aplica
cladirii

t.In cazul contribuabilului aare deline
la aceeaEi adresa incaperi amplasate la
subsol,demisol ;i/sau la mansarda ,

utilizate in alte scopuri dec6t cel de
locuin{a, in oricare dintre tipurile de
cladiri prevazute la lit. A-D

s0%
din
suma
care
s-ar
aplica
cladirii

50% din
suma care s-
ar aplica
cladirii

50Yo din
suma
care s-ar
aplica
cladirii

50% din
suma care
s-ar
aplica
cladirii



NIVELURILE IMPO ZITTJLT]IITAXEI PE

ANEXA NR.3

TERENURILE INTITAVILANE

NIVELURILE
INREGISTRAT

IMPOZITULUI/TAXEI
LA ALTA CATEGORIE

ANEXA NR.4

PE 
^TEREIJUL INTRAVILAN

DECA CURTI -CONS'TRUCTII

Zona din
cadrul
localitatii

Nivelurile impozitului/taxei, pe .affi

Nr.
crt.

Zona - Categoria de
folosin{a

Rangul localita{ii
III v

-lei/ha- valori indexate 2022

A B C D A B C D
1. Teren arabil 103 77 7l f,5 34 26 24 T9) Paqune 77 7l 5f, 48 26 23 19 t6
J. Finea{a 77 7l f,f, 48 26 24 19 t6
4. Vie 169 123 103 7l 56 44 34 24
5. Livada 19s t69 129 103 65 f,o 44 34
6. Padure sau alt teren cu

vegeta{ie forestiera
103 77 7l 33 34 26 24 t9

I Teren cu ape f,f, 48 29 0 19 t6 9 0
8. Drumuri gI cai ferate 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Teren neproductiv 0 0 0 0 0 0 0 0



NIVELURILE IMPOZITULUI/TAXEI
EXTRAVILAN

ANEXA NR.5

PE TERENUL SITUAT IN
- lei/ha-

Nr.
crt.

Categoria de folosinfa Yal an 2071 Val indexata
an2022

1. Teren cu constructii 33 34, Teren arabil 49 50
3. Pagune )1 28
4. Finea{a )'7 28

Vie pe rod, alta decfft cea prevazuta la
nr. crt. 5.1

60 62

5.1. Vie p6na la intrarea pe rod 0 0
6. Livada pe rod, alta decit cea prevazuta

la nr. crt.6.1
6l 63

6.1. Livada pflna la intrarea pe rod 0 0
1 Padure sau alt teren cu vegetatie

forestiera , cu excep{ia celui prevazut
la nr. crt.j.l

18 18

7.1 Padure in vf,rsta de pf,na la 20 de ani
pi padure cu rol de protectie

0 0

8.. Teren cu apa o altul decAt cel cu
amena.iari piscicole

6 6

8.1 Teren cu amenaiari niscicole 37 38
9.. Drumuri pI cai ferate 0 0
10. Teren neproductiv 0 0



IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE
MECANICA

ANEXA NR.6
TRANSPORT CU TRACTIUNE

Nr.
crt.

Mijoacele de transport cu trac{iune mecanica Leil 200 cm3 sau
frac{iune din aceasta

Valoare
an202l

Val
indexata
an2022

I Vghicule inmatriculate ( lei/200cm3 sau fracfiune din aceasta)
1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri qi

autoturisme cu capacitate cilindrica de pffna la
1.600 cmc, inclusiv

9 9

) Motocicleteo tricicluri qi cvadricicluri cu
capacitate cilindrica de peste 1.600 cmc

10 10

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre
1.601 cmc- 2.000 cmc inclusiv

7) 23

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre
2.001 cmc- 2.600 cmc inclusiv

86 88

Autoturisme cu capacitatea cilindrica 'ntre
2.601 cmc- 3.000 cmc inclusiv

t7l t7s

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste
3.001 cmc

947 356

7. Autobuze, autocare, microbuze 28 29
8. Alte vehicule cu tracfiune mecanica cu masa

totala maxima autorizata de pf,na la 12 tone,
inclusiv

g6 37

9. Tractoare inmatriculate c', 23
II. Vehicule inregistrate
t. Vehicule cu capacitate cilindrica . Lei/200 cmc
1.1 Vehiculeinregistrate cu capacitate cilindrica

<4.800 cmc
5

1.2 Vehiculeinregistrate cu capacitate cilindrica
>4.800 cmc

7

) Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata 60 62

TMPOZITUL PENTRU REMORCI, SEMIRI,MORCI SAU RULOTE CARE
NU FAC PARTE DINTR-O COMBINATIE DE AUTOVEHICULE

Masa totala maxima autorizata Valoare an2021 Val indexata
an 2022

a)pina la 1 tona. inclusiv 16 L6
b)peste I tona, dar nu mai mult de 3 tone 33 56
c)peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 85 87
d)peste 5 tone r04 107



TMPOZITUL PENTRU MIJLOACELE DE TRANSPORT PE APA

Mijlocul de transport pe apa Impozit - lei/an
Valoare an

2021
Val
indexata
an2022

l.Luntre, barci fara motor, folosite pentru pescuit;i uz
personal

25 26

2barci fara motor folosite in alte scopuri 67 69
3. barci cu motor 251 258
4.Nave de sport;i agrement 1337 1372
5.Scutere de apa 251 258
6.Remorchere si impinsatoare x x
a)pffna la 500CP, inclusiv 667 684
b)peste 500 CP si pina la 2000CP . inclusiv 108 ttl4
c) peste 2000 CP si pina la 4000CP , inclusiv 1670 t7t3
d)peste 4000 CP 2572 2741
T.Vapoare- pentru fiecare 1000 tdw sau frac{iune din
acesta

2t7 223

S.Ceamuri, slepuri si barie fluviale x x
a)cu capacitate de incarcare pina la 1500 de tone o

inclusiv
2t7 223

b) cu capacitate de incarcare de peste 1500 de toneql
pina la 3000 de tone 

" 
inclusiv

334 343

c) cu capacitate de incarcare de peste3000 de tone 585 600



IMPOZITELE PENTRU AUTOVEHICULELE
MASA TOTALA AUTORIZATA EGALA SAU

DE TRANSPORT
MAI MARE DE 12

ANEXA NR.7
DE MARFA CU
TONE

Numarul de axe qI greutate
bruta 'ncarcata maxima
admisa

Impozitul( in lei/an)
Valoare an2021

a

ral stabilita conf
)irectiva1999l62lCE
p2022

Ax(e )
motor(oar
e) cu
sistem de
suspensie
pneumati
ca sau
echivalent
ele
recunoscu
te

Alte
sisteme de
suspensie
pentru
axele
motoare

Ax(e )
motor(oa
re) cu
sistem de
suspensie
pneumati
ca sau
echivalen
tele
recunosc
ute

Alte
sisteme
de
suspensi
e pentru
axele
motoare

T Doua axe
1. Masa de cel pufin 12 tone,

dar mai mica de 13 tone
0 185 0 153

) Masa de cel pu{in 13 tone,
dar mai mica de 14 tone

185 515 153 426

3. Masa de cel pu{in 14 tone,
dar mai mica de 15 tone

515 723 426 599

4. Masa de cel pu{in 15 tone,
dar mai mica de 18 tone

723 r637 599 1356

Masa de cel putin l8 tone 723 1637 599 1356
I
T

3 axe

1. Masa de cel pu{in 15 tone,
dar mai mica de 17 tone

185 324 153 267

7 Masa de cel pu{in 17 tone,
dar mai mica de 19 tone

324 663 267 549

3. Masa de cel pu{in 19 tone,
dar mai mica de 2l tone

663 861 549 712

4. Masa de cel pu{in 2l tone,
dar mai mica de 23 tone

861 1328 712 1098

5. Masa de cel pu{in 23 tone,
dar mai mica de 25 tone

1328 2063 1098 1707

6. Masa de cel pufin 25 tone,
dar mai mica de 26 tone

1328 2063 1098 1707

7. Masa de cel putin 26 tone 1328 2063 1098 1707
I 4 axe

l. Masa de cel putin 23 tone. 861 873 712 1'r,



dar mai mica de 25 tone
7 Masa de cel pufin 25 tone,

dar mai mica de 27 tone
873 1363 1)7 rt28

3. Masa de cel pufin 27 tone,
dar mai mica de 29 tone

1363 2164 tt28 t79l

4. Masa de cel pufin 29 tone,
dar mai mica de 31 tone

2164 32tl t79l 2657

Masa de cel pu(in 29 tone,
dar mai mica de 31 tone

2164 3217 179l 2657

6. Masa de cel Dutin 26 tone 2164 32tr t791 2657

IMPOZITELE PENTRU COMBINATII DE AUTOVEHICULE
MARF'A CU MASA TOTALA AUTORIZATA EGALA SAU
IONE

DE TRANSPORT DE
MAI MARE DE 12

Numarul de axe qi greutate
bruta 'ncarcata maxima
admisa

Impozitul( in tei/an)
Yal an202l Val stabilita conf

Directival999l62lCE
an2022

Ax(e )
motor(oar
e) cu
sistem de
suspensie
pneumati
ca sau
echivalent
ele
recunoscu
te

Alte
sisteme de
suspensie
pentru
axele
motoare

Ax(e )
motor(oa
re) cu
sistem de
suspensie
pneumati
ca sau
echivalen
tele
recunosc
ute

AIte
sisteme
de
suspensi
e pentru
axele
motoare

I 2+l axe
I Masa de cel pu{in 12 tone,

dar mai mica de 14 tone
0 0 0 0

) Masa de cel pu{in 14 tone,
dar mai mica de 16 tone

0 0 0 0

3 Masa de cel pu{in 16 tone,
dar mai mica de 18 tone

0 84 0 69

4 Masa de cel pufin 18 tone,
dar mai mica de 20 tone

84 191 69 158

5 Masa de cel pu{in 20 tone,
dar mai mica de 22 tone

191 448 158 371

6 Masa de cel pufin 22 toneo
dar mai mica de 23 tone

448 580 371 480

7 Masa de cel pufin 23 tone,
dar mai mica de 25 tone

s80 r046 480 866

8 Masa de cel putin 25 tone. t046 1094 866 1519



dar mai mica de 28 tone
9 Masa de cel pu{in 26 tone 1046 1094 866 1519

u 2*2 axe
1 Masa de cel pu{in 23 tone,

dar mai mica de 25 tone
181 418 148 346

7 Masa de cel pufin 25 tone,
dar mai mica de 26 tone

418 688 346 569

3 Masa de cel pu{in 26 tone,
dar mai mica de 28 tone

688 1010 569 836

4 Masa de cel pu(in 28 tone,
dar mai mica de 29 tone

1010 1220 836 1009

f, Masa de cel pu{in 29 tone,
dar mai mica de 31 tone

1220 2002 1009 1657

6 Masa de cel pu{in 31 tone,
dar mai mica de 33 tone

2002 2784 1657 2300

Masa de cel pu{in 33 toneo

dar mai mica de 36 tone
2780 2907 2300 3493

8 Masa de cel pu(in 36 tone,
dar mai mica de 38 tone

2780 2907 2300 3493

9 Masa de cel pu{in 38 tone 2780 2907 2300 3493

ilI 2*3 axe
I Masa de cel pu{in 36 tone,

dar mai mica de 38 tone
2213 3079 1830 2548

) Masa de cel pu{in 38 toneo
dar mai mica de 40 tone

3079 4183 2548 3463

3 Masa de cel putin 40 tone 3079 4183 2s48 3463

IV
3+ 2 axe

1 Masa de cel pu{in 36 tone,
dar mai mica de 38 tone

1955 2714 1618 2246

2 Masa de cel pufin 38 toneo
dar mai mica de 40 tone

2714 3753 2246 3107

3 Masa de cel pu{in 40 tone,
dar mai mica de 44 tone

3753 35f,.Z 3107 4s96

4 Masa de cel putin 44 tone 3753 tSlz 3107 4596

v 3 +3 axe
1 Masa de cel pu{in 36 tone,

dar mai mica de 38 tone
tl12 1344 920 1113

', Masa de cel pufin 38 tone,
dar mai mica de 40 tone

1344 2009 1113 1662

3 Masa de cel pu{in 40 toneo
dar mai mica de 44 tone

2009 3197 1662 2647

4 Masa de cel pufin 44 tone 2009 3197 1662 2647



Anexa nr.8

Incadrarea terenurilor din intravilanul localitatii Bicaz
ORASUL BICAZ

- zota A: - terenurile situate in strada BarajulUi - de la podul ce
traverseaza raul Bicaz pana la restaurantul Ceahlau inclusiv.

- terenuri situate in strada Piatra Corbului - de la intersectia cu
strada Barajului parra la puntea ce traverseaza raul Bicaz, catre CONEL,
filiala Bicaz.

- terenurile situate in zona blocurilor din cartierul Marceni.
zona B: - terenurile situate in strada Piatra Corbului - de la puntea

ce traverseaza raul Bicaz catre CONEL, filiala Bicaz pana La garajul auto
apartinand S.C. Moldocim SA inclusiv

- terenurile situate in strada Republicii - de la continuarea
cu strada Barajului pana Ia limita administrativ teritorigla a orasului Bicaz.
in aceasta categorie intra numai terenurile cu iesire la DN 15.

- terenurile situate in strada Barajului - de la restaurantul
Ceahlau pana la paraul Cojusna.

Zona C : - toate terenurile ce apartit de rtnitatea administrativ
teritoriala a orasului Bicaz care nu au fost cuprinse in zona A si B cu
exceptia terenurilor situate in zona strazii Izvoru Muntelui.

Zona D: - terenurile situate in zona strazii Izvoru Muntelui - de la
intersectia cu DN 15 pana la Cabana Izvoru Muntelui ipclusiv.

SATELE COMPONENTE ALE ORASULUI BTCAZ (IZVORU
ALB, POTOCI SI SECU)

- Zona A : cuprinde suprafetele de teren cu iesire la drumul
principal ;

- Zona B : cuprinde celelalte suprafete de teren Qare nu fac parte din
zona A si se gasesc in intravilanul localitatii.



Anexa 9

PROCEDURA DE ACORDARE A FACILITATILOR FISCALE

a) pentru plata cu anticipalie a impozitului pe cladiri qi a impozitului
pe teren , datorate pe intregul an de catre contribuabili pdnd Ia data
de 31 martie a anului respectiv , se acorda o bonificalie de 5Yo

b) in cazul unei calamitali naturale se acordd sputire de la plata
impozitului pe clddiri, a impozitului pe teren precum qi a taxei pentru
eliberarea certificatului de urbanism Ei a autoriza{ipi de construire in
proporJie de 100%. pentru o perioada de 3 ani incepdnd cu data de 1

ianuarie a anului in care s-a produs evenimentul.
-Aceasta facilitate va fi acordata Ia cererea pergoanelor in eauza ,

cerere ce va fi insolitd de documentele care s5 ateste situalia
menlionatd mai sus.
- aererea va fi depusd la registratura instituliei Ei va fi aprobatd de
catre conducatorul unitalii care o va transmite catrg biroul impozite Ei
taxe unde vor fi verificate documentele anexate
- deplasarea in teren impreund cu reprezentar:{:ii birourilor UAT Ei

cadastru
- intocmirea unui proces-verbal de constatare a statii imobillelor
- inqtiinlarea solicitantului cu privire la scutirea iqpozitelor in cauza

b) sunt scutite de plata taxei pentru funclionarea serviciului public de
pompieri din subordinea Consiliului Local urmatparele categorii de
persoane fizice : veteranii de rdzboi, vdduvele de rdzboi , vaduvele
nerecdsdtorite ale veteranilor de razboi, persoanele cu handicap grav
sau accentuat , persoanele incadrate in gradul I de invaliditate ,

persoanele ftzice prevazute la art. 1 aI decretulUi-lege nrL. 118/1990
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive
politice de dictatura instaurat[ cu incepere de Ib 6 maftie 1945 ,

precum qi celor deportate in strbinatate ori constifuite in prizonieri ,

republicat , cu modif,rcirile Ei completdrile ulterioare , reprezentanlii
legali ai minorilor cu handicap grav sau accentqat qi ai minorilor
incadrali in gradul I de invaliditate..
Toate facilitalile se vor acorda la cererea petsoanelor in cauza
insolite de documente justificative conform prevederilor legale.



A]VEXA NR. IO

LISTA ACTELOR PRIN CARE SUNT INSTITUI'TE
IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE

- Legea 227120f5 privind Codul Fiscal,
- H.G.I|20I6 privind Normele metodologice de aplicare a Legii
227t2015 -
- Legea 20712015 privind Codul de procedura fiscala
- OUG 5012016 pentru modificarea si completarea T egii 227DA$ si a
Legii 20712015
- Legea 35812015 privind aprobarea OUG 5012016 pentru modificarea si
completarea Legii 22712015 si a Legii 20712015
- Legea 5112006 republicata -- legea serviciilor cor,nunitare de utilitali
publice
- Legea 10112006 - serviciului de salubrizare aI localitalilor , cu
modificarile Ei completarile ulterioare
- OUG 19512005 privind proteclia mediului, modiflcata Ei completata
- Legea 27312006 privind finanfele publice locale artl 30
- Legea 14512014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a

pietei produselor din sectorul agricol
- Legea nr.24112020 pentru rnLodificarea alin. (1) al. Aft. 459 din Legea
nr.22712015 privind Codul Fiscal
- Legea nr. 3511200I privind aprobarea Planului de amenajare a

teritoriului national - Sectiunea a IV a -Reteaua de localitati



ANEru NR. 11

Lista actelor normative in temeiul carora s-au iacordat facilitati
fiscale

- Legea 22712015 privind Codul Fiscal
- Legea 20912017 pentru modificarea Ei completarea Lpgii 22712015

privind Codul fiscal



Anexa nr. 12
- Procedura de calcul ooAlte taxe locale"

Pentru eliberarea unor copii certificate din arhiva Prirpariei se vor achita 5
lei;/fi1d.

Pentru eliberarea de adeverinte de la Registrul agripol pentru o perioada
mai mare de 4 ani, pentru certificarea cd terenurile sunt sau nu arendate gi alte
adeverinle pentru solulionarea problemelor legate de legile fondului funciar se vor
achita 33 lei.

Se aplica pentru eliberarea de copii dupa documentele aflate in arhiva -
termenul de plata anticipat solicitarii;

Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe
alte asemenea planuri taxa este de 35 lei.

Taxa pentru eliberarea cerl"ificatului fiscal este in cuantum de 10 lei I
certificat.

Solicitantul completeaza cererea tipizata, o inregistregza la registratura. Se
achita taxa de 10 lei la casieria primariei, dupa care se corypleteaza, se semneaza
si se elibereaza certifrcatul fiscal.

Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa - 557
lei - termen de plata anticipat odata cu depunerea cererii;

Pentru utilizarea temporara a. locurilor publice se vor acltita l0leilmplzi;
Pentru inchirierea tarabelor din piata orasului Bicaz:

a) pentru producatori se vor achita 6leitarubalzi
b) pentru PFA si IF-uni:

- in perioada decembrie - martie se vor aclita I0leilzil taruba:
- in perioada aprilie - noiembrie se vor aahita 16leilziltaraba.

Pentru desfacere de produse ce fac obiectul comettului in piata orasului
Bicaz se vor achita I0leilzilmp;

Pentru parcare auto se va achita 1,5 leu/ora.
Taxa pentru depozitarea de materiale pe domeniul public sau privat al

orasului - 1 0 leil mpl zi.
Se aplica pentru fiecare zi ce urmeaza a fi folosita pentru depozitarea de

materiale pe domeniul public sau privat al orasului, se aghita anticipat obtinerii
avizului..

Pentru finantarea serviciului public de pompieri din subordinea Consiliului
Local se va achita l0 o/o pentru persoane frzice si persoane juridice din valoarea
impozitului pe cladiri, taxa se va plati in doua transe la lermenele stabilite prin
lege (31 martie si 30 septembrie).

Pentru refacerea fatadelor la unele imobile situate in orasul Bicaz, si
amenajarea zonelor adiacente blocurilor (spatii verzi, alei), se va achita o taxa
edilitara. Aceasta se va calcula aplicand cota de l5Yo din yaloarea impozitului pe
cladiri datorat pentru apartamentele aflate in proprietatea contribuabililor persoane
ftzice; in cazul persoanelor juridie, cota de 15% se aplica fa valoarea impozitului
pe cladiri pentru cosntructiile din proprietatea acestora situate la parter cat si la
etajele superioare ale imobilelor din Bicaz. Taxa se datoreaza anual, cu doua



termene de plata: 31 martie si 30 septembrie. Neplata taxei la termenele stabilite
atrage calculul si plata penalitatilor.

Pentru agentii economici care desfasoara activitati eco4omrce, taxa de avrzare
anuala este stabilitd in funcfie de suprafala in care se desfrgoprd activitatea
Pentru activitdti desfigurate in spafii cu suprafaJd
- de p6nd la 50 mp taxa este de 53 leil an sau fracliune
-cuprinsd intre 50mp $i 100mp taxaeste de 107 lei/ansaufracfiune
- mai mare de 100 mp taxa este de 160 lei/an sau fracfiune

Pentru agentii economici care desfasoara activitati de colectare a deseurilor
industriale reciclabile si pentru cei care desfasoara activitati de exploatare si

prelucrare a lemnului se va achita o taxa de acord de funqtionare in cuantum de

160 lei/an sau frac{iune
Pentru taxe stabilite in cadrul biroului UAT:
- taxa acord unic va fi de 55 lei
- cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se va achita 5 lei
- cererea pentru prelungirea valabilitatii certificatulpi de urbanism se va

achita 10 lei
- cererea pentru emiterea autorizatiei de construire / desfiintare se va achita

10 lei
- cererea pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei dp construire / desfiintare

se va achita 10 lei
Figatehnica pentru emiterea acordului unic-utilitati se va achita 10 lei
Taxa de urgenta pentru eliberarea certificatului dg urbanism (in 3 zile

lucratoare de la data inregistrarii - depunerii documentatiei cqmplete) - 167 lei.
Taxa de urgenta pentru eliberarea autorizatiei de conqtruire / de desfiintare pe

tipuri de lucrari:
a) categoria de constructii la care se accepta dqcumentatia tehnica cu

continut simplificat (bransamente, racorduri la utilitati, anexe5 imprejmuiri, sarpante,

panouri, fime, organizare de santier) - 167 lei.
b) locuinte - 223 lei.
c) contructii cu alta destinatie decat cea de locuinta + 279 lei.
Se achita odata cu depunerea completa a documentatiei.
Taxe pentru folosirea / inchirierea bazei tehnico- materiale a Casei de

cultura:
- folosirea salii de fitness:

- abonament lunar cu patru zile pe saptamina a c'ate o ota I zi

- 67 lei in perioada 0l .05 .2021 - 30.10 .2021
- ll2lei in perioada 01.11.2021-31.12.2021;
- Il2lei in perioada 0I-01-2021-30.04.2021

- faru abonament - 77 leilora.
- inchirierea spatiilor din interiorul cladirii:

sala mare 2227 lei/spectacol, manifesta4e, sedinta/zi. Pentru

spectacolele de teatru, cinematograf si orice alte manifestapi cultural - artistice Ia

care se fac incasari, chiria va fi egala cu suma rezultata prlin aplicarea procentului

de 25 o/o drn incasari.
- sala mica - 1114 lei I evenrment I zi;



- sala de conferinte - 1 114 lei I eveniment I zi;
- parcul de joaca pentru copii (cu ocazia aniyersarilor) - in perioada

01.05.2021 - 30.09.20201 - ll2 leil3 orc si in perioada 01.01.2021-'30.04.2021 si
0\.10,2021-31.12.2021 - 223 lei / 3 ore.

Se achita dupa aprobarea cererii depuse la registratura.
Taxa pentru eliberarea certificatului pentru atestarea cp petentuleste cunoscut

ca proprietar este de 109 lei.
Solicitantul depune o cerere la registratura primariei si va fi dirijata catre

comisia desemnata. Membrii comisiei se vor deplasa iq teren, vor completa
procesul verbal de identificare dupa care se va emite certifigatul pentru atestarea a
petentuluicunoscut ca proprietar.

Taxa se va achita la casieria Primariei Bicaz
Taxa de salubrizare - 32 lei persoana/luna si 852 lei/tona/luna pentru persoane

juridice
Taxa de salubrizare se aplica persoanelor fizice si juri{ice care nu detin

contract de salubrizare cu un operator autofizat
Termenul de platd a taxei de salubrizare este stabilit prin Regulamentul de
administrare a taxei speciale de salubrizare aprobat prin HCL 145127.11.2018
Taxe pentru desllqurarea activitdtii de taxi

- Taxa pentru eliberarea autorizaliei de transport personae/bunuri in regim de taxi
este de ll2lei

- Taxa pentru eliberarea autorizaliei taxi qi a copiilor confortne este 112 lei
- Taxa pentru vizarca autorizafiei de taxi este de ll2lei
- Taxa pentru prelungirea autorizaliei de taxi este de 112 lei
- Taxa de acces autovehicule destinate transportului in legim de inchiriere in

locurile de aqteptare a clienjilor este de 53 lei/luna in centrul oraqului , 43
lei/lund in stafia Dodeni qi 32laillund in celelalte locuri de aqteptare.
Tarifele se vor aplica conform Regulamentului de orgwrizare, funclionare gi

autorizare a transportului in regim de taxi qi de inchiriere aprobat prin HCL
5/31.01.2008.
Taxa pentru inchirierea buldoexcavatorului este de 133 lei/qrd. inchirierea utilajului
se poate face pentru minim o ord pe baza unei solicitdri scri$e ,depusd la registratura
instituliei in care va fi menlionatd perioada pentru caro se doreEte inchirierea
utilajului.
Procedura de inchiriere a utilajului se va face conform Regplamentului aprobat prin
HCL nr. 40122.04.2021.




