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                                                                   ANEXA I
                                     la Hotărârea Consiliului Local nr.59  din  21.12.2020. 
                                                                       
                                                                 T A B L O U L

     CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE , IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE ,     ALTE 
TAXE ASIMILATE ACESTORA ,PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2021    

CAPITOLUL II   -  IMPOZITUL I TAXA  PE CLĂDIRIȘI TAXA  PE CLĂDIRI

                                  VALORILE IMPOZABILE

Pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri , în cazul persoanelor fizice

                      TIPUL CLĂDIRII                            NIVELURI INDEXATE PENTRU  
                                                                                         ANUL 2021 - LEI/MP

1.   Clădiri cu pereţi sau cadre din beton armat, din cărămidă                        660
       arsă, piatră naturală sau alte materiale asemănătoare
2.   Clădiri cu pereţi din lemn , cărămidă nearsă , paiantă                               221
        vălătuci, şipci sau alte materiale asemănătoare
3.   Clădiri anexe corpului principal al unei clădiri, având pereţii                   194
        din beton , cărămidă arsă, piatră sau alte materiale asemănătoare 
4.   Clădiri anexe corpului principal al unei clădiri, având pereţii din               83
         lemn, cărămidă  nearsă, vălătuci, şipci sau alte materiale.
         
             Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în func ie de rangul i zona localită ii în care ție de rangul și zona localității în care și zona localității în care ție de rangul și zona localității în care 
este amplasată clădirea, astfel: 
                        a )  rangul IV  , zona A     -    1,10. 
                        b)   rangul V  ,  zona  A     -   1,05.

                          CAPITOLUL III   -  IMPOZITUL  ŞI TAXA  PE TEREN 



              a )   In cazul unui teren amplasat în intravilan,înregistrat în registrul agricol la 
categoria de folosin ă terenuri cu construc ii ,impozitul /taxa pe teren se stabile te prin ță terenuri cu construcții ,impozitul /taxa pe teren se stabilește prin ță terenuri cu construcții ,impozitul /taxa pe teren se stabilește prin ște prin 
înmul irea suprafe ei terenului ,exprimată în hectare,cu următoarele sume :ță terenuri cu construcții ,impozitul /taxa pe teren se stabilește prin ță terenuri cu construcții ,impozitul /taxa pe teren se stabilește prin 

                       ZONA ŞI RANGUL LOCALITĂŢII                         NIVELURILE INDEXATE
                                                                                                               PENTRU ANUL 2021
                                                                                                                                 LEI/HA
                                                                                                                                 ZONA A        
   

1. RANGUL IV -CENTRUL DE COMUNĂ                                                        783
2. RANGUL V – SATELE  APARŢINĂTOARE COMUNEI                             626

                                    
    b )  IMPOZITUL/TAXA  PE TERENUL  AMPLASAT   ÎN INTRAVILAN          
lei/ha
              -În cazul unui teren amplasat în intravilan,înregistrat în registrul agricol la
altă categorie de folosin ă decât cea de terenuri pentru construc ii,impozitul/taxa ță decât cea de terenuri pentru construcții,impozitul/taxa ță decât cea de terenuri pentru construcții,impozitul/taxa 
pe teren se stabile te prin înmul irea suprafe ei terenului ,exprimată în hectare,cu ște prin înmulțirea suprafeței terenului ,exprimată în hectare,cu ță decât cea de terenuri pentru construcții,impozitul/taxa ță decât cea de terenuri pentru construcții,impozitul/taxa 
sumele prevăzute mai jos ,iar acest rezultat se înmul este cu coeficientul de ță decât cea de terenuri pentru construcții,impozitul/taxa 
corec ie corespunzător rangului localită ii.ță decât cea de terenuri pentru construcții,impozitul/taxa ță decât cea de terenuri pentru construcții,impozitul/taxa   
     Nr. crt.                  Categoria de folosinţă   lei/ha                           ZONA A       
    

1.Arabil                                                                                31                           
2.Păşune – fâneaţă                                                             23                           
3.Vii pe rod                                                                          51  

                4.Livadă pe rod                                                                   58
                5.Pădure                                                                              31                           
                6.Teren cu apă                                                                    17                            
                  7.Drumuri, cai ferate , teren neproductiv                                  0

      c )  IMPOZITUL/TAXA  PE TERENUL  AMPLASAT   ÎN EXTRAVILAN    
lei/ha
 
     Nr. crt.                  Categoria de folosinţă   lei/ha                          ZONA A                  
     
                1.       Teren cu construcţii                                                  30
                2.        Arabil                                                                       51
                3.        Păşune – fâneaţă                                                    27
                4.        Vii pe rod                                                                 56
                5.        Livadă pe rod                                                          57

6.      Pădure                                                                     15
7.      Teren cu apă                                                             4

                8        Teren cu amenajări piscicole                                   34
                9.        Drumuri si teren neproductiv                                    0
     



        În cazul unui teren din extravilan suma se ajustează cu coeficientul de corectie 
astfel :

                     a )  rangul IV  , zona A     -    1,10. 
                        b)   rangul V  ,  zona  A       -    1,05.
                  CAPITOLUL IV - TAXĂ ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

               MIJLOC DE TRANSPORT                              NIVELURILE INDEXATE         
                                                                                             PENTRU ANUL 2021
                                                                                      LEI/200 CMC SAU FRACŢIUNE

I.          VEHICULE ÎNMATRICULATE
 

1.    Motociclete , tricicluri , cvadricicluri şi  autoturisme cu capacitatea 
       cilindrică de până la 1600 cmc  inclusiv                                                                         8
2.    Motociclete , tricicluri , cvadricicluri   cu capacitatea cilindrica de peste
            1600 cmc                                                                                                                   10
3.     Autoturisme cu capacitatea cilindrică  între 1601 cmc şi 2000 cmc inclusiv               20  
4.     Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cmc şi 2600 cmc inclusiv                79
5.     Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cmc şi 3000 cmc inclusiv              159
6.     Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 cmc                                          320         
7.     Autobuze , autocare , microbuze                                                                                  26
8.     Alte autovehicule cu masa autorizată de până la 12 tone inclusiv, precum şi 
         autoturismele de teren din producţie internă                                                               33     
9.     Tractoare înmatriculate                                                                                                20

II.        VEHICULE ÎNREGISTRATE

1.  Vehicule cu capacitate cilindrică                              lei/200 cmc

1.1 Vehicule înregistrate cu cap. cilindrică 
                         mai mică de 4800 cmc                                4        

1.2 Vehicule înregistrate cu cap.cilindrică  
                         Mai mare de 4800 cmc                                6

            
2.  Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

- Combine   mici                                75  lei  / an
- Combine   mari                              150  lei / an 
-  Alte   vehicule                                 75  lei / an

       In cazul mijloacelor de transport hibride impozitul se reduce cu 50%



                     REMORCI ,  SEMIREMORCI   SAU  RULOTE

        Masa  totală maximă autorizată                                                             TAXA LEI

1.         Până la 1 tonă inclusiv                                                                                  10
2.         Peste 1 tonă , dar nu mai mult de 3 tone                                                       37
3.         Peste  3 tone , dar nu mai mult de 5 tone                                                      57
4.         Peste 5 tone                                                                                                   71
 
                                                   CAPITOLUL V -  
 TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR,AVIZELOR ŞI A
AUTORIZATIILOR

     1.   Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în funcţie de suprafaţa pentru care se
solicită: Mediul rural:
    a). Până la 150 mp inclusiv               3 lei
    b) Între 151-250 mp inclusiv             3 lei
    c) Între 251 - 500 mp inclusiv           4 lei

d) Între 501 – 750 mp inclusiv        6 lei
e) Între 751 – 1.000 mp inclusiv     7 lei
f) Peste 1000 mp  7 + 0,01  lei/mp pt. fiecare mp care depăşeşte 1000 mp.
2. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii  de construire pentru  o cladire rezidentiala  sau
cladire - anexă  este egală cu 0,5 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.

     3. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări este de 8 lei/mp  afectat.
     4. Taxa pentru autorizarea amplasarii de  chioşcuri , tonete , cabine , spaţii de expunere ,
situate în spaţiile publice este de 8 lei/mp de suprafaţă ocupată de construcţie. 
     5. Eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare
de şantier este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.  
     6. Eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi , căsuţe sau rulote ori campinguri
este agală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie. 
     7. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice
alte  construcţie  este  egală  cu  1% din  valoarea  autorizată  a  lucrărilor  de  construcţie  inclusiv
instalaţiile aferente.
     8. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare  totală sau
parţială a unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei. 
     9. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire este
egală cu 30% din cuantumul  taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.
   10. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de   racorduri şi branşamente la
reţele publice de apă , canalizare , gaze , termice , energie electrică , telefonie şi televiziune prin
cablu este de  13 lei pentru fiecare racord. 
   11. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism este  15  lei. 
   12. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă este de 9  lei.
    



            TAXA  PENTRU  ELIBERAREA  UNEI  AUTORIZAŢII  PENTRU
DESFĂŞURAREA UNEI ACTIVITĂŢI .

            1. Taxa pentru eliberarea  autorizaţiilor sanitare de funcţionare  15 lei. 
2. Taxa pentru eliberarea atestatului  de producător , respectiv pentru eliberarea carnetului
de comercializare a produselor din sectorul agricol este de 65  lei.
3.Taxa  eliberare/vizare  anuala  a  autorizatiei  privind  desfasurarea   activitatii  de
alimentatie publica , grupele 561 – Restaurante , 563 – Baruri si 932 – Alte activitati
recreative si  distractive  potrivit  clasificarii  – CAEN ,  în  func ie  de suprafa a aferentăție de rangul și zona localității în care ție de rangul și zona localității în care 
activită ii respective este :ție de rangul și zona localității în care 
a ) pentru o suprafa ă de până la 500 mp inclusiv este  de  200 lei .ție de rangul și zona localității în care 
b ) pentru o suprafa ă mai mare de 500 mp este de 4000 lei .ție de rangul și zona localității în care 

CAPITOLUL VI
          TAXA PENTRU SERVICIILE DE RECLAMĂ I PUBLICITATEȘI PUBLICITATE

1. Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă i publicitate în Româniași zona localității în care 
în baza unui contract sau a unui alt fel de intelegere încheiată cu altă persoană datorează
plata taxei pentru servicii de reclamă si publicitate calculată prin aplicarea cotei de 3% la
valoarea serviciilor de reclamă si publicitate , care cuprinde orice plată ob inută sau careție de rangul și zona localității în care 
urmează a fi ob inută pentru aceste servicii , cu excep ia taxei pe valoarea adaugată.ție de rangul și zona localității în care ție de rangul și zona localității în care 

TAXA PENTRU AFIŞAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE.

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate este de :
a). În cazul unui afişaj situat în locul în care persoana

derulează o activitate economică suma este de 32  lei/mp sau fracţiune de mp.
                   b). În cazul oricărui alt panou afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi
publicitate este de 23  lei/mp sau fracţiune de mp. 

 
CAPITOLUL VII

IMPOZITUL PE SPECTACOLE

1. Orice persoană care organizează o manifestare artistică , o competi ieție de rangul și zona localității în care 
sportivă  sau altă  activitate  distractivă  în  România  achită  impozit  pe  spectacole  calculat  prin
aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare i a abonamentelorși zona localității în care 
după cum urmează :

a) în cazul unui spectacol de teatru , balet , operă , operetă , concert filarmonic , prezentarea unui
film la cinematograf , spectacol de circ sau orice competi ie sportivă cota este de    ție de rangul și zona localității în care 1%.
b)  în cazul oricarei altei manifestări artistice cota este de 4%.

         CAPITOLUL VIII



                                      TAXE   SPECIALE
      

            1.   Taxa  serviciul de pază        -  40  lei/gospodărie/ an.
                      
       
          CAPITOLUL   IX

                                      ALTE TAXE LOCALE  

1. Taxă pentru emiterea certificatului de atestare fiscală în regim de urgen ă 10 lei.ție de rangul și zona localității în care 
 
2.   TAXA  ANUALA PENTRU  VEHICULE  LENTE 

                                         
                                               a).căruţă         -   30 lei/an
                                               b).scutere        -  30 lei/an
                       La  nivelul   administra iei publice  locale, vehiculele  care  se  supun înregistrăriiție de rangul și zona localității în care 
sunt  următoarele;
                       - categoria L 1e- moped;
                       - categoria L 2e-moped cu trei  ro i;ție de rangul și zona localității în care 
                       - categoria L 6e- cvadriciclu;
                       - categoria T- tractor  pe  ro i;ție de rangul și zona localității în care 
                       - categoria C- tractor  pe  enile;și zona localității în care 
                       - categoria R- remorcă destinată a fi  tractată de  tractor  agricol sau  forestier;
                       - categoria S- echipament  remorcat interschimbabil;
                       - vehicule  destinate efectuării  de  servicii ori  lucrări, denumite  ma iniși zona localității în care 
autopropulsate ;
                       -vehiculele  cu trac iune  animală. ție de rangul și zona localității în care 
                      Atât la înregistrare cât i la radierea  vehiculelor  sus  men ionate, se ata ază copiileși zona localității în care ție de rangul și zona localității în care și zona localității în care 
documentelor  prevăzute în Regulamentul de înregistrare aprobat de Consiliul local al comunei
(în  func ie  de cerin e).      ție de rangul și zona localității în care ție de rangul și zona localității în care 

3.Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte
asemenea planuri , de inute de consiliul local  este de 32  lei .ție de rangul și zona localității în care 
                    4.Taxa pentru desfă urarea comer ului ambulant pe drumurile i locurile     publiceși zona localității în care ție de rangul și zona localității în care și zona localității în care 
este  30 lei/persoană fizică / persoană juridică autorizată.
                    5.Taxă închiriere utilaj buldoexecavator -110 lei/oră,conform procedurii de
închiriere,astfel:
                        5.1 Solicitan ii depun o cerere scrisă la registratura primăriei comunei Chi laz,înție de rangul și zona localității în care și zona localității în care 
care se va preciza numărul estimativ de ore pentru care se solicită închirierea utilajului,loca ia iție de rangul și zona localității în care și zona localității în care 
activită ile ce vor fi executate;ție de rangul și zona localității în care 
                       5.2 Cererea se supune aprobării primarului comunei,care va programa data i orași zona localității în care 
deplasării utilajului,în func ie de alte solicitări similare sau de necesită ile autorită ilor locale careție de rangul și zona localității în care ție de rangul și zona localității în care ție de rangul și zona localității în care 
au prioritate exclusivă;
                       5.3.Închirierea buldoexcavatorului se face pentru minimum o oră;



                       5.4.Timpul calculat pentru plata serviciilor este cuprins de la ie irea utilajului dinși zona localității în care 
curtea primăriei până la întoarcerea i parcarea acestuia;și zona localității în care 
                       5.5.Solicitantul va achita la caseria primăriei un avans (jumătate din suma
aproximată  pentru  închiriere),iar  plata  integrală  se  va  face  la  terminarea  lucrării  i  parcareași zona localității în care 
utilajului în curtea primăriei.
                       5.6 Mecanicul care deserve te utilajul va ine o eviden ă privind numărul orelor deși zona localității în care ție de rangul și zona localității în care ție de rangul și zona localității în care 
func ionare,opera iunile executate i loca ia precum i a consumului de carburant.ție de rangul și zona localității în care ție de rangul și zona localității în care și zona localității în care ție de rangul și zona localității în care și zona localității în care 
                    6.Taxă pentru închirierea căminelor culturale din comuna Chi laz, după cumși zona localității în care 
urmează:
                            (1). Închirieri pentru nun i, botezuri, mese festive, spectacoleție de rangul și zona localității în care :
                                  a) pentru căminele culturale din satele Chi laz i și zona localității în care și zona localității în care Mi ca,și zona localității în care 
                                  Mi ca   -fără  asigurarea încălzirii spa iului  - 500 lei.și zona localității în care ție de rangul și zona localității în care 
                                  Chi laz- cu asigurarea încălzirii spa iului     - 600 lei;și zona localității în care ție de rangul și zona localității în care 
                                               -fără  asigurarea încălzirii spa iului  - 500 lei.ție de rangul și zona localității în care 
                                  b) pentru căminul  cultural din satul Sînlazăr- 400 lei.
                                  c) pentru căminele culturale din satele Chiraleu, , Sărsig i Poclu a deși zona localității în care și zona localității în care 
Barcău – 200 lei. Pentru aceste cămine ( pct. b i c), în situa ia utilizării surselor de încălzire peși zona localității în care ție de rangul și zona localității în care 
bază de energie electrică, se va achita contravaloarea energiei electrice consumate pe perioada
închirierii.
                            (2).Închirieri pentru comemorări religioase :
                                  a) pentru căminele culturale din satele Chi laz i și zona localității în care și zona localității în care Mi ca:și zona localității în care 
                                  Mi ca   -fără  asigurarea încălzirii spa iului  - 100 lei(excep ie făcând ziuași zona localității în care ție de rangul și zona localității în care ție de rangul și zona localității în care 
în care are loc înmormântarea-0 lei).
                                  Chi laz- cu asigurarea încălzirii spa iului  - 200 lei(excep ie făcând ziua înși zona localității în care ție de rangul și zona localității în care ție de rangul și zona localității în care 
care are loc înmormântarea- 100 lei).
                                              -fără  asigurarea încălzirii spa iului  - 100 lei(excep ie făcând ziua înție de rangul și zona localității în care ție de rangul și zona localității în care 
care are loc înmormântarea- 0 lei).
.
                                  b) pentru căminele culturale din satele Chiraleu, Sînlazăr, Sărsig i Poclu ași zona localității în care și zona localității în care 
de Barcău-100 lei(excep ie făcând ziua în care are loc înmormântarea- 0 lei).ție de rangul și zona localității în care 
.
                            (3).Închirieri pentru alte întruniri cu durata sub 3 ore:
                                 a) pentru căminele culturale din satele Chi laz i și zona localității în care și zona localității în care Mi ca:și zona localității în care 
                                 Mi ca   -fără  asigurarea încălzirii spa iului  - 200 lei.și zona localității în care ție de rangul și zona localității în care 
                                 Chi laz - cu asigurarea încălzirii spa iului  -   300 lei.și zona localității în care ție de rangul și zona localității în care 
                                             -fără  asigurarea încălzirii spa iului  - 200 lei.ție de rangul și zona localității în care 
                                b) pentru căminele culturale din satele Chiraleu, Sânlazăr, Sărsig i Poclu ași zona localității în care și zona localității în care 
de Barcău-200 lei.
                             (3)Închirieri  veselă:
                                 a)Cămin cultural Mi ca – și zona localității în care      150 lei;
                                 b)Cămin  cultural Chi laz –   150 leiși zona localității în care ;
                                 c)Cămin  cultural Sânlazăr – 100 lei.
                              (4)Chiria ul are obliga ia de a efectua cură enia în incinta căminului cultural iși zona localității în care ție de rangul și zona localității în care ție de rangul și zona localității în care și zona localității în care 
împrejurul acestuia înainte de predare, la expirarea duratei închirierii.
                                 Sunt scutite de plata taxei de închiriere adunările publice organizate de
primărie, serbările colare i repeti iile pentru programe artistice.și zona localității în care și zona localității în care ție de rangul și zona localității în care 



                 TAXĂ PENTRU MULTIPLICAREA FORMULARELOR TIP(XEROX)
        -  FORMAT A4 O FAŢĂ  -  1 LEU/PAG. 
        -  FORMAT A3 O FAŢĂ-1 LEU
        -  FORMAT A4 AMBELE FEŢE - 2 LEI
        -  FORMAT A3 AMBELE FEŢE - 2  LEI
      

                                     TAXE    STARE CIVILĂ

    Denumirea serviciului pentru perceperea taxei                                     Taxă actualizată
                                                                                                                   Pentru anul 2021
                                                                                                                           - LEI-
1. Taxă închiriere sală pentru oficierea   
     căsătoriilor în zilele de luni-  vineri                                                               50 
 2. Taxă închiriere sală pentru oficierea   
     căsătoriilor în zilele de sâmbătă şi sărbători legale.                                     100
3. Eliberarea de duplicate certificate la cerere în caz de pierdere ,
    furt sau deteriorare.                                                                                         10
4. Transcrieri  acte de stare civilă,întocmite în străinătate                                  10
5. Eliberarea formularelor-Anexa 1- în vederea deschiderii succesiunii            10
6. Efectuări identificări persoane în arhiva stării civile                                      10
7. Efectuări căutare documente  în arhiva Primăriei                                           15
8. Eliberarea formularelor recunoaştere copil din afara căsătoriei                     10
9. Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divor  pe cale administrativă este în cuantum de  ție de rangul și zona localității în care 650
lei.
                                          

                                                                       
                                                                          
                                                                              
                             
                                                                   



                                          
                                                                                               

                                                                                                              
                                                           ANEXA II
                             La Hotărârea Consiliului Local nr. 59 din 21.12. 2020.
                                                                                                     

ALTE  TAXE  PENTRU  ELIBERAREA  CERTIFICATELOR  ,  AVIZELOR  ŞI
AUTORIZAŢIILOR  ÎN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR

            1.Taxe pentru eliberarea adeverinţelor de intravilan   -13 lei/certificat;
2.Taxe pentru eliberarea adeverinţelor de notare/radiere - 13 lei/certificat;
3.Taxă pentru eliberarea avizelor de protecţie civilă la construcţii noi  în

       funcţie  de suprafaţa desfăşurată;
                     -  până la 250  mp          -    9  lei/suprafa a totală desfăşurată;ție de rangul și zona localității în care 
                      - peste 250 mp              -   15 lei/suprafa a totală  desfăşurată;ție de rangul și zona localității în care 
            4.Taxă aviz comisie de acord  unic - structură de specialitate locală  - 35  lei(inclusiv
TVA).

                               
                                                              
                                                            
                                                        


