
                                                                                     Anexa nr.1 la H.C.L nr. 27 din 10.03.2017 
CAPITOLUL  VIII – TAXE SPECIALE 

Anexa 2 
Art. 30 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare � Regulamentul pentru stabilirea domeniilor de activitate şi 
condiţiile în care se pot institui taxe speciale, modul de organizare şi de funcţionate a serviciilor de interes public local este prevăzut în anexa A.1 care face parte integrantă din 
anexa A. 
În cazul în care acest regulament este aprobat de către autoritatea deliberativă prin hotărâre distinctă, în formula introductivă a prezentei hotărâri, la nr. crt. 24), se face trimitere la aceasta. 

Art. 484 
Taxe speciale 

„(2) Domeniile în care consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe speciale 
pentru serviciile publice locale, precum şi cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.” 

NIVELURILE STABILITE 
DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2016 
- lei - 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2017 

- lei - Nr. 
crt. 

Temeiurile juridice, inclusiv hotărârile Consiliului Local prin 
care s-au instituit aceste taxe speciale 

DENUMIRILE TAXELOR SPECIALE ŞI DOMENIILE DE ACTIVITATE 
ÎN CARE S-AU INSTITUIT ACESTEA  

1. Art. 6  alin. (2) din  Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 … 
Taxe speciale pentru eliberarea acordului privind exercitarea activităţii de 
comercializare în zone publice 

  

2. Art. 2 şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2001 … 
Taxe speciale pentru prestări de servicii specifice în domeniul cadastrului şi 
agriculturii 

  

3. Art. 9 alin. (1) Legea nr. 544/2001 … 
Taxe speciale pentru recuperarea costurilor serviciilor de copiere a 
documentelor 0,5lei/pg 0,5lei/pg 

4. Art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 … Taxe speciale pentru finanţarea obiectivelor aprobate prin referendum   

5. Art. 19 şi art. 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 … 
Taxe speciale pentru funcţionarea serviciilor de administrare a domeniului 
public şi privat 

  

6. Art. 18 din Legea nr. 333/2003 … Taxe speciale pentru plata serviciilor de pază   
7. Art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 … Taxe speciale pe linia protecţiei civile   

8. 
Art. 43 alin. (7) din Legea … nr. 51/2006, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Taxe speciale pentru recuperarea costurilor de exploatare ori de investiţii. 
  1.- taxa pentru utilizarea tractorului cu remorca,in cadrul Seviciului prestari 
servicii comunitare; 

100lei/ora utilizare 100lei/ora utilizare 

  2. – taxa pentru utilizarea utilajului CATERPIL, in cadrul Serviciului prestari 
servicii comunitare; 

100lei/ora utilizare 100lei/ora utilizare 

 3. – taxa pentru utilizarea autobasculantei RABA, 16 tone, in cadrul Serviciului 
prestari servicii comunitare; 

5lei/km si 15lei/ora utilizare 5lei/km si 15lei/ora utilizare 

9. Art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) şi c), alin. (3), alin. (5) 
şi alin. (8) din Legea … nr. 101/2006, republicată 

Taxe speciale pentru servicii de salubrizare: 
1. – persoane fizice 

-40lei/pers/an – titular de rol,singur, in varsta, cu venituri sub 520 lei 
-80lei/familie/an – titular de rol beneficiar de pensie sau salariu  peste 
520 lei. 

- 40lei/pers/an 
- 80lei/familie/an 

- 40lei/pers/an 
- 80 lei/familie/an 

2.    – persoane juridice: 
               - 250lei/pers.juridica + contract. - 250lei/an - 250lei/an 

10. Art. 10 lit. g) şi art. 34 alin. (2) şi (3) din Legea … nr. 230/2006 Taxe speciale pentru prestarea serviciului de iluminat public   

11. Art. 14 lit. f) din Legea … nr. 241/2006, republicată Taxe speciale privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare   

12. Art. 35 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
44/2008 … 

Taxe speciale pentru servicii de asistenţă şi reprezentare    

13. 1. Art. 23 alin. (3) din Ordinul ministrului administraţiei şi 
internelor nr. 1501/2006 
2. Procedura de înregistrare şi de radiere a vehiculelor la nivelul 
primarului ………………………., aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. ……/20…. 

Taxe speciale pentru recuperarea contravalorii certificatului de înregistrare   

14. Taxe speciale pentru recuperarea contravalorii plăcuţelor cu număr de 
înregistrare 

  

 


