PRIMĂRIA COMUNEI ALBEŞTI
Şos .Mangaliei , nr. 31,907020,Judeţul Constanţa
Tel/fax 0241/736708,www.primaria_loc.albesti@yahoo.com

Anexa nr. 10 la HCL nr. ____________
CAP I. Alte taxe locale
Art. 1 (1)Consiliul local instituie taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru
vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice şi
altele asemenea.
(2)Consiliul local instituie taxe 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.
(3)Taxele prevăzute la alin. (1) şi (2) se calculează şi se plătesc în conformitate cu procedurile
aprobate de autorităţile deliberative interesate.
(4)Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă este în cuantum de 557
lei .
(5)Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea
planuri, deţinute de consiliul local se stabileşte o taxă de 35 lei.
Art. 2. (1)Taxe locale pentru utilizarea temporară a locurilor publice în comuna
Albesti.
Nr.
ACTIVITATEA
Taxa
Crt.
lei/m2/zi
1
Comercializare de carte, presă, vederi
2
2
Comercializare loz în plic şi alte jocuri de noroc.
8
3
Realizare şi comercializare produse de artizanat, pictură şi altele asemenea.
2
4
Comercializare flori
4
5
Comercializare legume-fructe
6
6
Comercializare obiecte religioase
2
7
Comercializare mărţişoare, felicitări şi alte produse specifice sărbătorilor
tradiţionale
2
8
Comercializare produse diverse; prestări servicii
5
9
Amplasare utiliaje specializate (aparate, vehicule etc.) pentru producerea şi
comercializarea de produse specifice alimentare
13
10
Comerţ de întâmpinare în faţa propriilor unităţi comerciale
3
11
Comert de întâmpinare în faţa propriilor unităţi de alimentaţie publică
2
12
Activităţi cu caracter social/cultural/sportiv (târguri, expoziţii, campanii medicale,spectacole,
festivaluri etc. - exclusiv organizare de nunţi, botezuri).
a) fără desfăşurare de activităţi comerciale şi de alimentaţie publică
3
b) cu desfăşurare de activităţi comerciale, exclusiv alimentaţie publică
4
c) cu desfăşurare de activităţi comerciale, inclusiv alimentaţie publică
5

13
14
15

Campanii promoţionale
5
Suprafeţe ocupate pentru circuri
2
Amplasare echipamente tehnice, instalaţii, cabine, puncte de racord şi/sau
distribuţie aferente utilităţilor (apă-canal, electricitate, gaze, comunicaţii şi
altele asemenea)
2
16
Depozitare materiale diverse şi ambalaje aferente agenţilor
economici
2
17
Depozitare accidentală de materiale de construcţii (alei, străzi,
trotuare)
1
18
Organizare de şantier în baza autorizaţiei de construire, cererii şi
a schiţei aprobate pentru perioada solicitată de beneficiar
1
19
Ocuparea domeniului public/privat cu panouri publicitare fixe şi mobile, casete
publicitare, stopere, alte mijloace (cu achitare anticipată, lunară şi/sau pe
perioade determinate conform solicitării beneficiarului prin cerere şi schiţă
aprobate) atunci când acestea
sunt inscripţionate cu afiş publicitar.
3
20
Ocuparea domeniului public/privat cu panouri publicitare fixe si mobile, casete
publicitare, stopere, alte mijloace (cu achitare anticipată, lunară şi/sau pe
perioade determinate conform solicitării beneficiarului prin cerere şi schiţă
aprobate) atunci când acestea
nu sunt inscripţionate cu afiş publicitar.
2
21
Ocuparea domeniului public/privat cu active proprietatea privată a diverşilor
agenţi economici (unde se desfăşoară activitate economică) pentru care nu
există titlu de proprietate sau concesiune pe teren.
3
22
Ocuparea domeniului public/privat cu active proprietatea privată a diverşilor
agenţi economici (unde nu se desfăşoară activitate economică) pentru care
nu există titlu de proprietate sau concesiune pe teren.
2
23
Taxă ocupare domeniu public/privat cu autovehicule scoase spre vânzare:
24
a) autoturisme
3
25
b) autocamioane
5
26
c) autofurgonete
5
27
d) remorci
5
28
Taxă ocupare domeniu public/privat cu active care au făcut obiectul unui contract
cu comuna Albesti aflat în procedură de soluţionare a situaţiei juridice a
terenului unde se desfăşoară activităţi economice.
3
29
Ocuparea domeniului public/privat al comunei Albesti cu vehicule, remorci, utilaje
1 leu/
destinate lucrărilor de construire
mp/h
30
Taxa pentru inchirierea Caminelor Culturale pentru desfasurarea de manifestari
publice , nunti botezuri,etc
5 lei/h
31
Terenuri ocupate cu garaje, terenuri ocupate cu culturi agricole, curti, gradini etc. 1leu/
mp/an
32
Taxă ocupare domeniu public/privat pentru diverse alte activitati
16 lei
/mp/luna
Art. 3 Taxe pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării.
I. Taxă pentru ,,înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării”
este stabilită în funcţie de tonaj, astfel:
- 17 lei pentru vehicule cu masa autorizată până la 750 kg.;
- 33 lei pentru vehicule cu masa autorizată cuprinsă între 750–3500 kg.;

- 55 lei pentru vehicule cu masa autorizată mai mare de 3500 kg.
II. Taxa „eliberare certificat de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligaţia
înmatriculării” este de 10 lei.
III. Model cerere tip pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligaţia
înmatriculării şi lista care se anexează la aceasta cu datele minime ce aparţin vehiculelor cărora
se solicită eliberarea certificatului de înregistrare.
CERERE
PENTRU ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR PENTRU CARE NU EXISTĂ OBLIGAŢIA
ÎNMATRICULĂRII
Subsemnatul _____________________________________,
domiciliat În ____________,
str.
___________________________
nr.__bl.________, ap._____, telefon
______________ , posesor al C.I. (B.I.) seria ______ nr. ____________,
eliberat
de
către______________________,
la
data de______________, reprezentant al
S.C._______________________,
cu
sediul în ______________, str.___________________________, nr. ________, bl.
_____, ap.______CF__________ telefon _________________, solicit înregistrarea vehiculelor
enumerate în lista anexată.
Anexez prezentei, în copie, următoarele documente:
- copie după actul de proprietate al vehiculului;
- copie după cartea de identitate a vehiculului, după certificatul de omologare eliberat de R.A.R.
sau notă eliberată de către R.A.R. privind omologarea;
- copie după actul de identitate (persoană fizică) sau după certificatul de înregistrare la registrul
comerţului (persoană juridică);
- dovada achitării impozitului la compartimentul de impozite, taxe si executari silite.
- copie a dovezii de plată a taxei de înregistrare;
- copie a dovezii de plată a contravalorii certificatului de înregistrare;
- copie a dovezii de plată a contravalorii plăcuţelor cu numere de înregistrare;
Documentele vor fi prezentate într-un dosar pentru încopciere.
DATA_____________
SEMNATURA

Nr.
crt.
1
2
3
4

Listă
cu vehiculele pentru care se solicită înregistrarea
Tipul de vehicul (marca - categoria)
Serie motor/serie şasiu
Serie şi număr act
proprietate

Data ________

Semnătura (ştampilă)

Denumirea taxei
(1) Taxa pentru vehiculele lente nesupuse inmatricularii utilizate de contribuabili în
scopul obţinerii de venituri economice şi care folosesc infrastructura publică locală:
Autocositoare /motocositoare, autoexcavator (excavator pe autoşasiu),autogreder sau
autogreper, buldozer pe pneuri, compactor autopropulsat, excavator cu racleţi pentru

Taxa
2022

săpat, şanţuri, excavator cu rotor pentru săpat şanţuri sau excavator pe pneuri, freză
autopropulsată pentru canale sau pentru pământ stabiliza, freză rutieră, încărcător cu o
cupă pe pneuri, instalaţie autopropulsată de sortare-concasare,macara cu grefier,
macara mobilă pe pneuri, macara turn autopropulsată, maşină autopropulsată
pentru:lucrări de terasamente,construcţia şi întreţinerea drumurilor,decopertarea
îmbrăcăminţii asfaltice la drumuri finisarea drumurilor forat, turnarea asfaltului,
înlăturarea zăpezii, şasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemne tractor pe pneuri,
troliu autopropulsat, utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor, Combina
agricola, vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri,vehicul pentru marcarea
drumurilor, Vehicul cu tractiune animala.
(2) Taxa pentru utilaje deţinute de contribuabili, destinate să funcţioneze în scopul
obţinerii de venit: plug, grape, combinator, prăşitor, maşină de împrăştiat îngrăşăminte
(M.A.), maşină de erbicidat, sapă rotativă, semănătoare de păioase, semănătoare de
prăşitoare, tăvălugi, cisterne, remorci, vidanjă, drujbă, presă de balotat, cositoare
(acţionată de tractor).
Art. 4. Taxa pentru folosinţa păşunilor comunale din teritoriul administrativ al
comunei Albesti.
Bovine şi cabaline adulte
Tineret bovin şi cabalin până la 2 ani
Ovine şi caprine
Art. 5. Taxe pentru efectuarea unor activitati la registrul agricol si secretariat
(1) Taxa pentru inregistrare/reziliere contract
2) Taxa pentru eliberare adeverinta emise de Registru Agricol (act identitate,
subventie in agricul tura ).
3) Taxa avizare instiintare calamitati .
4) Taxa pentru eliberare copiilor , duplicatelor si extraselor din arhiva Primariei.
5)Taxă multiplicare simpla A4
6)Taxă multiplicare simpla A3
Taxa pt. eliberarea atestatul de producător,
Taxa pt. eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul
agricol
Taxa pt. vizarea semestrială a atestatul de producător,
Art. 6. Alte taxe locale
1
Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală pentru persoane fizice si juridice
Eliberarea certificatelor de inregistrare fiscala in regim de urgenta – in aceeasi
2
zi

33
lei/an

10
lei/an

30
lei/an
15
lei/an
4 lei /an

5 lei/ha
10 lei
10 lei
10 lei
0,5 lei/pag
lei
1 lei/pag lei
55 lei
33 lei
33 lei
10 lei
23 lei

3

Taxa istoric rol

55 lei

4
5
6

Taxa cununie zile nelucratoare
Adeverinta norme CAP
Eliberare anexa 24 (deschiderea succesiunii)

55 lei
10 lei
10 lei

7

Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute, sustrase,
distruse sau deteriorate.
Avizeaza pentru legalitate,
Secretar general al UAT Albeşti ,
Dinu Daniela

Initiator,
Primar,
Ing. Gheorghe Moldovan

10 lei

