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ALTE   TAXE  LOCALE  

1. TAXE PENTRU UTILIZAREA TEMPORARA A LOCURILOR PUBLICE

IN ORASUL SULINA

Pentru  utilizarea  temporara  a  locurilor  publice  administrate  in  mod  direct  de  catre  Primaria
Sulina, prin compartimentele de specialitate, se stabilesc taxe pentru ocuparea domeniului public si privat
al orasului Sulina, dupa cum urmeaza :

CAPITOLUL  IX– TAXE PENTRU UTILIZAREA TEMPORARA A LOCURILOR PUBLICE

Art.486 alin.1

Pentru  ocuparea  locurilor  publice  in  vederea  desfăşurării unei
activităţi comerciale, cultural-sportive, distracţii, circuri, manifestări,
etc.

NIVEL
TAXA ANUL

2018

NIVEL
TAXA ANUL

2019

1. Taxa pentru desfacerea  produselor comercializate în unitate, in fata
spatiilor comerciale

1 lei/mp/zi 1 lei/mp/zi

2. Ocupare loc public pentru amplasare mijloace de publicitate ,acţiuni 
promoţionale, prezentare produse, amplasare podium

3 lei/mp/zi 3 lei/mp/zi

3. Prestări servicii diferite 1 lei/mp/zi 1 lei/mp/zi

4. Alte activităţi : cultural – sportive, distracţii populare, circuri, menajerii
şi alte asemenea

1 lei/mp/zi 1 lei/mp/zi

5. Amplasare maşini de îngheţată , lăzi frigorifice, dozatoare, dulapuri 
frigorifice

1 lei/mp/zi 1 lei/mp/zi

6. Ocupare loc public pentru depozitare  diverse materiale:

                                  - pentru persoane fizice

                               - pentru persoane juridice

0.2 lei/mp/zi

1 lei/mp/zi

0.2 lei/mp/zi

1 lei/mp/zi

7. Comercializare  produse şi ocuparea domeniului public pentru diverse
ocazii :                                     

                                                          - cu contract

                                                          - fără contract
6 lei/mp/zi

23 lei/mp/zi

6 lei/mp/zi

23 lei/mp/zi

8. Vizitarea muzeelor, caselor memoriale,monumentelor, etc.–lei/pers. 1 lei/mp/zi 1 lei/mp/zi

9. Taxa pentru campare si corturi 6 lei/zi 6 lei/zi

10. Taxa comert stradal ocazional, vanzare produse ambulant 23 lei/zi 23 lei/zi

11. Taxa pentru inchirierea temporara a unor suprafete de teren in 
vederea parcarii autoturismelor proprii in fata locuintelor 

6 lei / loc de
parcare / luna

6 lei / loc de
parcare / luna

12. Taxa ptr. ocuparea terenurilor cu destinatia  de organizare de santier 6 lei/mp/luna 6 lei/mp/luna
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Nota     :  

-Taxele au fost instituite conform prevederilor art.486 alin.1 din Legea nr .227/2015 privind Codul 
Fiscal ;

- Ocuparea temporara a terenurilor apartinand domeniului public sau privat al orasului Sulina de catre
persoane fizice, persoane fizice autorizate sau persoane juridice, se face pe baza aprobarii eliberate de
Primaria Sulina, cu viza Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului.

- Taxa pentru ocuparea temporara a domeniului public sa va incasa pentru punct de lucru al agentilor
economici.

- Valoarea totala a taxei de ocupare a domeniului public se calculeaza prin inmultirea taxei de ocupare a
domeniului public / zi, stabilita prin hotarare a Consiliului Local, cu numarul de zile al perioadei solicitate
si cu suprafata ocupata, din domeniul public (exprimata in mp.).

- Pentru taxa de la punctul  16, contribuabilii care detin autoturisme si le parcheaza in fata blocurilor, pe
trotuare in fata locuintelor, vor completa o cerere tip, care se afla la  Serviciul de impozite si taxe ; 

2. TAXA ANUALA PENTRU VEHICULE LENTE

Persoane Juridice/Persoane Fizice

Alte  taxe pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor  si  utilajelor  destinate  obtinerii  de  venit  care
folosesc infrastructura publica locala, pe raza localitatii unde acestea sunt utilizate, si pentru activitatile cu
impact asupra mediului inconjurator este în sumă de 34 lei/an/buc., conform art. 486 alin. (2) din Legea
nr. 227/2015 .

Nr. 
Crt.

Echipamente si utilaje Taxa 

2018-lei/
echip.sau 
utilaj

Taxa 

2019 
lei/echip.sau
utilaj

1. Autocositoare 34 34
2. Autoexcavator (excavator pe autoşasiu) 34 34
3. Autogreder 34 34
4. Autoscreper 34 34
5. Autostivuitor 34 34
6. Buldozer pe pneuri 34 34
7. Combină agricolă pentru recoltat cereale sau furaje 34 34
8. Compactor autopropulsat 34 34
9. Electrocar cu echipamente: sudură,grup electrogen, pompă 

etc.
34 34

10. Excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri 34 34
11. Excavator cu rotor pentru săpat şanţuri 34 34
12. Excavator pe pneuri 34 34
13. Freză autopropulsată pentru canale 34 34
14. Freză autopropulsată pentru pământ stabilizat 34 34
15. Freză rutieră 34 34
16. Încărcător cu o cupă pe pneuri 34 34
17. Instalaţie autopropulsată de sortare-concasare 34 34
18. Macara cu greifer 34 34
19. Macara mobilă pe pneuri 34 34
20. Macara turn autopropulsată 34 34
21. Maşina autopropulsată multifuncţional pentru lucrări de 

terasamente
34 34
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22. Maşină autopropulsată pentru construcţia şi întreţinrea 
drumurilor

34 34

23. Maşina autopropulsată pentru decopertarea îmbrăcămintei 
asfaltice 

34 34

24. Maşină autopropulsată pentru finisarea drumurilor 34 34
25. Maşină autopropulsată pentru forat 34 34
26. Maşină autopropulsată pentru turnat asfalt 34 34

27. Plug de zăpadă autopropulsat 34 34
28. Şasiu autopropulsat cu ferestrău pentru tăiat lemn 34 34
29. Tractor pe pneuri 34 34
30. Troliu autopropulsat 34 34
31. Utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor 34 34
32. Vehicul de pompieri pentru derularea furtunurilor de apă 34 34
33. Vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri 34 34
34. Vehicul pentru marcarea drumurilor 34 34
35. Vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri 34 34

36 Si altele asemenea care nu sunt inmatriculate in evidentele 
Serviciului Public Comunitar   

Regim Permise de Conducere si Inmatricularea Vehiculelor 
din Romania.

34 34

 

Taxa  instituita  este  anuala,  se  calculeaza  pentru  fiecare  echipament  detinut  sau  utilizat  de
contribuabili  –  persoane  juridice/persoane  fizice  si  se  achită  până  la  data  de  31  martie  a  anului  de
referinţă. 

Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului local,
atrage dupa sine majorari de intarziere. 

Nivelul majorarii de intarziere este de 1 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu
ziua  imediat  urmatoare  termenului  de  scadenta  si  pana  la  data  stingerii sumei  datorate  inclusiv,  cu
exceptiile prevazute de lege si poate fi modificat prin acte normative.

3. Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativa –art.486 alin.(4)

2018 Indexare cf, arf. 491 din
legea 227/2015

%

2019

700 lei 1.3 709 lei

4. Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea
planuri, deţinute de consiliile locale-art.486 alin.(5)

2018 Indexare cf, arf. 491 din
legea 227/2015

%

2019

32 lei 1.3 32 lei
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