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Anexa nr. 2  H.C.L nr. 73  din   19.12.2019 
 

Procedura  
de calcul si plata a taxelor prevazute la  

art. 486 – Alte taxe locale din Legea 227/2015 privind Codul fiscal 
 
 
1.  Taxa pentru realizarea unor lucrari pe domeniul public taxa  

a. Mod de calcul : taxa se aplica pentru fiecare zi cand se realizeaza 
lucrari pe domeniul public; 
b. Termen de plata : se achita la data obtinerii autorizatiei de la structura 
specializata in domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului, iar 
autorizatia se obtine pe baza de cerere. 

2. Taxa pentru ocuparea  terenurilor apartinand domeniul public, cu 
constructii provizorii, autorizate in conditiile legii 

a. Mod de calcul : taxa se aplica pentru fiecare zi in care este ocupat 
terenul apartinand domeniului public. In cazul constructiilor provizorii 
realizate sau desfiintate in cursul anului fiscal, taxa se calculeaza 
proportional cu perioada ramasa pina la sfarsitul anului fiscal. 
b. Termen de plata : se achita in 4 rate egale, respectiv la 15 martie, 15 
iunie, 15 septembrie, 15 noiembrie.  

3. Taxa pentru pentru vanzarea produselor ce fac obiectul comertului in 
targuri, standuri,situate de-a lungul drumurilor publice, in parcuri, locuri 
publice special amenajate, in parcari 

a. Mod de calcul : pe baza masuratorii efectuate de agent, in vederea 
stabilirii exacte a suprafetei ocupate de fiecare vanzator in parte,  

b. Termen de plata: in momentul stabilirii se plateste la agentul incasator 
dupa care se elibereaza chitanta corespunzatoare. 

4. Taxa oficiere casatorie 
a. Mod de calcul: 
-  taxa pentru  oficierea casatoriei pentru sotii care au domiciliul pe raza 
com. Vinatori-Neamt, in locatiile puse la dispozitie de autoritatea locala: 
sambata/duminica, sarbatorile legale, cat si in afara programului de lucru; 
- taxa pentru  oficierea casatoriei pentru sotii care nu au domiciliul pe raza 
com. Vinatori-Neamt, in locatiile puse la dispozitie de autoritatea locala: 
sambata/duminica, sarbatorile legale, cat si in afara programului de lucru;   
- Taxa pentru oficierea casatoriei in locatiile puse la dispozitie de autoritatea 
locala, inainte de implinirea termenului legal : in toate situatiile; 
b. Termen de plata: anticipat, odata cu depunerea cererii 

5. Taxa pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate 
obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe raza 
localităţii unde acestea sunt utilizate, precum şi taxe pentru activităţile cu impact 
asupra mediului înconjurător 
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a. Mod de calcul : taxa de aplica in functie de tipul vehicolului(tractoare, 
remorci, buldoexcavatoare, ifron, taf, motoscuter, vehicol cu tractiune 
animala) 
b. Termen de plata: la data depunerii documentelor 

6. Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort 
a. Mod de calcul: taxa se aplica pentru indeplinirea procedurii de divort 
pe cale administrativa 
b. Termen de plata: anticipat, odata cu depunerea cererii 

7. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau 
de pe alte asemenea planuri 

a. Mod de calcul:  taxa se aplica pentru eliberarea de copii heliografice 
de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri 

b. Termen de plata: la data eliberarii documentelor 
 

 
 


