ANEXA NR. 2
TAXE SPECIALE
În conformitate cu prevederile art. 484 din Legea 227/2015, privind Codul Fiscal, pentru
funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice și juridice, precum
și pentru promovarea turistică a localității, consiliile locale pot adopta taxe speciale. Domeniile
în care consiliile locale pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum și
cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Taxele speciale se încasează numai de
la persoanele fizice și juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituția sau serviciul
public de interes local, potrivit regulamentului de organizare și funcționare al acestora, sau de
la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestații ce intră în sfera de activitate a
acestui tip de serviciu.

I. TAXA EDILITARĂ
Taxa edilitară - pentru refacerea fațadelor la unele imobile situate în municipiul Piatra
Neamț, pentru amenajarea zonelor adiacente blocurilor (spații verzi, alei, mobilier), pentru
utilități.
În anul fiscal 2022, aceasta se va calcula aplicand cota de 15% la valoarea impozitului
pe clădiri anual aferent spațiilor cu destinație de locuință sau altă destinație situate în imobilele
blocuri de locuințe și blocuri de locuințe cu spații cu alta destinație de pe raza municipiului
Piatra Neamț aflate în proprietatea contribuabililor persoane fizice/juridice.
În situațiile în care persoanele fizice/juridice beneficiază de reducere/scutire de la
plata impozitului pe clădiri în condițiile legislației fiscale vor beneficia în consecință de
reducere/scutire de la plata taxei edilitare.
Taxa edilitară se datorează anual, cu două termene de plată, astfel: 31 martie 2022 si 30
septembrie 2022. În cazul în care nivelul taxei este de până la 50 lei, aceasta se plătește
integral la prima scadență: 31 martie 2022. Neplata taxei la termenele stabilite atrage după
sine, calculul și plata majorărilor de întârziere, precum și aplicarea măsurilor de urmărire și
executare silită prevăzute de Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, republicată.

Alte facilități la plata taxei edilitare
Taxa edilitară se reduce cu 50% pentru contribuabilii persoane fizice/juridice care
au reabilitat termic spațiile cu destinația de locuință sau altă destinație aflate în proprietate și
care sunt înregistrați în baza de date a Serviciului Gospodărire Comunală și Investiții din
cadrul Primăriei Municipiului Piatra Neamț. Reducerea se acordă la solicitarea scrisa a
contribuabililor, aceștia având obligația de a anexa solicitării o adeverința eliberata de
Asociația de Proprietari din care să rezulte că persoana în cauza a achitat integral costurile
aferente reabilitării termice.

II. TAXA SPECIALĂ PENTRU PROTECȚIA CIVILĂ
În conformitate cu prevederile art. 25 litera „d” din Legea nr. 481/08.11.2004, modificată
și completată prin Legea nr. 212/24.05.2006, se stabilește anual taxa specială pentru protecția
civilă. Taxa specială pentru protecție civilă se utilizează pentru cheltuielile curente și de capital
aferente activității biroului Managementul Situațiilor de Urgență.
În anul fiscal 2022 taxa specială pentru protecția civilă se va calcula aplicând cota de 5%
la valoarea impozitului pe clădiri anual aferent construcțiilor situate pe raza municipiului Piatra
Neamț aflate în proprietatea contribuabililor persoane fizice/juridice.
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În situațiile în care persoanele fizice/juridice beneficiază de reducere/scutire de la
plata impozitului pe clădiri în condițiile legislației fiscale vor beneficia în consecință de
reducere/scutire de la plata taxei pentru protecție civilă.
Taxa specială pentru protecția civilă se datorează anual, cu două termene de plată,
astfel: 31 martie 2022 și 30 septembrie 2022. În cazul în care nivelul taxei este de pana la 50
lei, aceasta se plătește integral la prima scadență: 31 martie 2022. Neplata taxei la termenele
stabilite atrage după sine, calculul și plata majorărilor de întârziere, precum și aplicarea
masurilor de urmărire și executare silită prevăzute de Legea 207/2015 privind Codul de
procedura fiscală.

Alte facilități la plata taxei pentru protecția civilă
Sunt exceptate de la plata taxei speciale pentru protecția civilă instituțiile bugetare și
persoanele fizice încadrate în Biroul Managementul Situațiilor de Urgență, aprobate prin
Dispoziția Primarului.
III. TAXĂ PENTRU EMITEREA ÎN REGIM DE URGENȚĂ A CERTIFICATULUI DE
ATESTARE FISCALĂ PERSOANELOR FIZICE ȘI JURIDICE
Toți contribuabilii persoane fizice și juridice datorează o taxă pentru emiterea în regim
de urgență a certificatului fiscal, respectiv în aceeași zi cu cea a depunerii cererii, în cazul în
care documentația depusă este completă și corectă, taxă în sumă de 20 lei / certificat.
Taxa se achită anticipat odată cu depunerea cererii de eliberare a documentelor, iar
veniturile realizate vor fi utilizate de către Direcția Taxe și Impozite Piatra Neamț pentru
creșterea calității serviciului public specific prin achiziția de active fixe corporale și
necorporale (tehnică de calcul, mobilier, soft, etc.), obiecte de inventar.
Certificatele de atestare fiscală eliberate de organele fiscale sunt scutite de taxe
extrajudiciare de timbru.
IV. TAXĂ PENTRU PRELUCRAREA DECLARAȚIILOR ÎN REGIM DE URGENȚĂ
Toți contribuabilii persoane fizice și juridice datorează o taxă pentru prelucrarea în regim
de urgență a declarațiilor fiscale, în aceeași zi cu cea a depunerii cererii, în cazul în care
documentația depusă este completă și corectă, taxă în sumă de 50 lei / declarație.
Regulament privind stabilirea taxei speciale de emitere în regim de urgență a
certificatului de atestare fiscală și prelucrarea în regim de urgență a declarațiilor
fiscale, din ANEXA 2 conform art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal
Pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor
juridice/persoanelor fizice, consiliile locale, pot adopta taxe speciale.
Cuantumul taxelor speciale se stabilește anual, iar veniturile obținute din acestea se
utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înființarea serviciilor publice
de interes local, precum și pentru finanțarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare
a acestor servicii.
Cadrul legal de instituire a taxelor speciale este asigurat de art. 484 din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
cu modificările și completările ulterioare.
Prin regulamentul aprobat de autoritățile deliberative se vor stabili domeniile de
activitate și condițiile în care se pot institui taxele speciale, modul de organizare și funcționare
a serviciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele respective.
Hotărârile luate de autoritățile deliberative, în legătură cu perceperea taxelor speciale de
la persoanele juridice/ persoanele fizice plătitoare, vor fi afișate la sediul acestora și publicate
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pe pagina de internet sau în presa. Împotriva acestor hotărâri persoanele interesate pot face
contestație în termen de 15 zile de la afișarea sau publicarea acestora. După expirarea
acestui termen, autoritatea deliberativă care a adoptat hotărârea se întrunește și deliberează
asupra contestațiilor primite.
Taxele speciale se încasează numai de la persoanele juridice/ persoanele fizice se care
folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.
Taxele speciale instituite potrivit prevederilor prezentului articol, se încasează într-un
cont distinct, deschis în cadrul bugetului local, fiind utilizate în scopurile pentru care au fost
înființate. Taxele speciale se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de înființare, întreținere
și funcționare a acestor servicii conform destinațiilor aprobate urmărindu-se în principal
creșterea calității serviciului.
Toți contribuabilii persoane fizice și juridice datorează o taxă pentru emiterea în regim
de urgență a certificatului fiscal, respectiv în aceeași zi cu cea a depunerii cererii, în cazul în
care documentația depusă este completă și corectă, taxă în sumă de 20 lei / certificat.
De asemenea toți contribuabilii persoane fizice și juridice datorează o taxă pentru
prelucrarea în regim de urgență a declarațiilor fiscale, respectiv în aceeași zi cu cea a
depunerii cererii, în cazul în care documentația depusă este completă și corectă, taxă în
sumă de 50 lei / declarație.
Taxele se achită anticipat odată cu depunerea cererii de eliberare a documentelor, iar
veniturile realizate vor fi utilizate de către Direcția Taxe și Impozite Piatra Neamț pentru
creșterea calității serviciului public specific prin achiziția de active fixe corporale și
necorporale (tehnică de calcul, mobilier, soft, etc.), obiecte de inventar.
Certificatele de atestare fiscală eliberate de organele fiscale sunt scutite de taxe
extrajudiciare de timbru.
V. TAXĂ PRIVIND COMUNICAREA ACTELOR DE EXECUTARE SILITĂ PRIN POȘTĂ
Având în vedere prevederile cuprinse în Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, în care se arată faptul că, cheltuielile efectuate cu comunicarea actelor de executare
silită se suportă de către debitorul fiscal, se stabilește cuantumul acesteia cheltuieli la suma
de 8 lei/comunicare. Suma include cheltuieli poștale (trimitere cu confirmare de primire),
contravaloarea consumabilelor (hârtie, toner, plicuri).

ALTE TAXE LOCALE
VI.
- pentru înregistrarea vehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării (mașini autopropulsate
pentru lucrări, mașini agricole sau forestiere, utilaje folosite în lucrări de construcții, mopede)
pentru anul 2022 este de 300 lei;
- înregistrarea vehiculelor cu tracțiune animală pentru anul 2022 este de 50 lei;
- eliberarea autorizației pentru autovehiculele «ȘCOALA» pentru anul 2022 este de 200
lei/an/vehicul;
- eliberarea autorizației pentru transportul rutier anual sau ocazional al mărfurilor periculoase
pentru anul 2022 este de:
 200 lei/an/autovehicul

50 lei/zi/autovehicul;
- eliberarea autorizației pentru transportul anual sau ocazional cu autovehicule cu mase sau
dimensiuni de gabarit care depășesc limitele maxime admise de lege pentru anul 2022 este
de:
 1000 lei/an/autovehicul

100 lei/zi/autovehicul;
- eliberarea autorizației pentru transportul anual sau ocazional cu autovehicule ce depășesc
masa totală maxim admisă, desfășurate pe străzi cu interdicție de tonaj peste 3,5 t astfel:
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o pentru autovehicule cu masa totală peste 3,5 t si pana la 7,5 t:
 400 lei/an/autovehicul

50 lei/zi/autovehicul
o pentru autovehicule cu masa totală peste 7,5 t si pana la 16 t:
 800 lei/an/autovehicul
 60 lei/zi/autovehicul
o pentru autovehicule cu masa totală peste 16 t:
 800 lei/an/autovehicul
 80 lei/zi/autovehicul;
- eliberarea autorizației pentru transportul anual sau ocazional, cu tractoare, utilaje agricole,
utilaje folosite în construcții, diverse utilaje, pe străzi cu interdicție de tonaj peste 3,5 t pentru
anul 2022 este de:
 400 lei/an/autovehicul;

60 lei/zi/autovehicul.
- eliberarea autorizației de dispecerat taxi pentru anul 2022 – 600 lei;
- vizarea anuala a autorizației de dispecerat taxi pentru anul 2022 – 200 lei;
- eliberarea autorizației de transport în regim taxi pentru anul 2022 este de 400 lei;
- eliberarea pentru prima data a autorizațiilor de taxi, copiilor conforme pentru transportul în
regim de închiriere, precum și a copiilor conforme ale certificatului de înregistrare pentru anul
2022 - 160 lei;
- vizarea autorizației de transport taxi pentru anul 2022 – 400 lei;
- eliberarea autorizațiilor de taxi și a copiilor conforme în cazul înlocuirii autovehiculului sau a
pierderii ori deteriorării autorizațiilor de taxi sau a copiei conforme pentru anul 2022 – 100 lei;
- aplicarea siglelor de securitate pe ecusoane pentru anul 2022 – 10 lei;
- eliberarea autorizației de transport pentru efectuarea transportului de mărfuri în regim
contractual, a transportului de mărfuri cu tractoare cu remorci, a transportului public de
persoane pe cablu, a transportului public local efectuat cu vehicule speciale destinate
serviciilor funerare pentru anul 2022 – 150 lei;
- eliberarea copiei conforme a autorizației de transport pentru efectuarea transportului de
mărfuri în regim contractual, a transportului de mărfuri cu tractoare cu remorci, a transportului
public local efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare pentru anul 2022 – 100
lei/an/vehicul;
- vizarea anuala a copiei conforme a autorizațiilor de transport pentru efectuarea transportului
de mărfuri în regim contractual, a transportului de mărfuri cu tractoare cu remorci, a
transportului public local efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare pentru
anul 2022 – 200 lei/an/vehicul;
- eliberarea licenței de traseu pentru anul 2022 – 300 lei/vehicul;
- eliberare aviz utilizare stații – 200 lei/an/vehicul;
- taxa pentru eliberarea acordului de funcționare în vederea exercitării unei activități
comerciale sau de prestări servicii, pe teritoriul municipiului Piatra Neamț este de 20 lei/cod
CAEN.
- taxă schimbare orar de funcționare pentru acorduri/ autorizații/ avize temporare – 35 lei;
- taxă eliberare duplicat acord/ autorizație/ aviz temporar – 50 lei;
- taxă eliberare aviz temporar de funcționare:
 pentru alimentație publică - 100 lei/ eveniment;
 pentru activități comerciale – 50 lei/ eveniment;
 pentru terase sezoniere – 300 lei;
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VII.
Alte taxe pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obținerii de
venit care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localității unde acestea sunt utilizate,
și pentru activitățile cu impact asupra mediului înconjurător este în sumă de 40 lei/an/buc,
conform art. 486, alin (2) din Legea 227/2015.
Nr.
Crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
15
16
17
18
19
20
21
22

Echipamente și utilaje

Autocositoare
Autoexcavator (excavator pe autosașiu)
Autogreder sau autogreper
Buldozer pe pneuri
Compactor autopropulsat
Excavator cu racleți pentru săpat șanțuri, excavator cu rotor
pentru săpat șanțuri sau excavator pe pneuri, săpător șantier
Freză autopropulsată pentru canale sau pentru pământ
stabilizat
Freză rutieră
Încărcător cu o cupă pe pneuri (ifron IF, 80, TIH)
Instalație autopropulsată de sortare – concasare
Macara cu greifer
Macara mobilă pe pneuri
Macara tun autopropulsată
Mașină autopropulsată pentru oricare din următoarele:
Lucrări de terasamente
Construcția și întraținerea drumurilor
Decopertarea îmbrăcăminții asfaltice la drumuri
Finisarea drumurilor
Forat
Turnarea asfaltului
Înlăturarea zăpezii
Șasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemne
Tractor pe pneuri
Troliu autopropulsat
Utilaj multifuncțional pentru întraținerea drumurilor
Vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă
Vehicul pentru măcinat și compactat deșeuri
Vehicul pentru marcarea drumurilor
Vehicul pentru tăiat și compactat deșeuri

Nivel an 2022
lei/ echipament
sau utilaj
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
X
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

Taxa instituită este anuală, se calculează pentru fiecare echipament deținut sau utilizat
de contribuabili – persoane juridice/ persoane fizice și se achită până la data de 31 martie a
anului de referință.
Plata cu întârziere a taxelor, impozitelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului
local, atrage după sine majorări de întârziere.
Nivelul majorării de întârziere este de 1% pentru fiecare lună sau fracțiune de lună,
începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei
datorate inclusiv, cu excepțiile prevăzute de lege și poate fi modificat prin acte normative
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VIII.
- taxă divorț pe cale administrativă – 600 lei;
- taxă pentru transcrierea certificatelor/ extraselor de stare civilă eliberate cetățenilor români
de autoritățile altor state, în regim de urgență, pentru anul 2022 – 200 lei;
Sumele rezultate în urma încasărilor acestor taxe vor fi folosite exclusiv pentru
cheltuielile curente de întreținere și funcționare, investiții, dotări și achiziții în vederea bunei
funcționări a Biroului Stare Civila si creșterii calității serviciului public specificat, degrevând
astfel utilizarea veniturilor bugetului local de unele cheltuieli.
IX.
1. Taxă de urgență pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală – 50 de lei
(eliberare în regim de urgență de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării/depunerii
documentației complete)
2. Taxa de urgență pentru eliberarea certificatului de urbanism – 200 lei (eliberarea în regim
de urgență de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării/depunerii documentației complete –
conform Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr.50/1991, modificate și completate);
3. Taxa de urgență pentru eliberarea autorizaţiilor de construire/desființare, pe tipuri de lucrări:
a) Categorii de construcții la care se acceptă documentația tehnică cu conținut simplificat
conform anexei 2 la Ordinul 839/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr.50/1991 (branșamente/ racorduri la utilități, anexe, împrejmuiri,
șarpante, panouri, firme, organizare de șantier) – 200 lei (eliberare în regim de urgență
de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării/depunerii documentației complete);
b) Locuințe cu și fără racorduri la utilități – taxa se calculează la categoria de lucrări
determinata – 500 lei (eliberarea în regim de urgență de 3 zile lucrătoare de la data
înregistrării/ depunerii documentației complete – conform conținutului cadru cu
modificările și completările ulterioare prevăzut în Anexa 1 la Legea nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările si completările ulterioare);
c) Construcții cu altă destinație decât cea de locuință – 500 lei (eliberarea în regim de
urgență de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării/ depunerii documentației complete);
Conform Legii nr. 50/1991, certificatele de urbanism și autorizațiile de construire/desființare
se emit in maxim 30 de zile de la înregistrare. Conform art. 7 din aceeași lege, documentația
incompleta se restituie in 5 zile de la data înregistrării/depunerii cu mențiunea în scris a
elementelor necesare in vederea completării acesteia.
1.
2.
3.
4.

Cererea pentru eliberarea certificatului de urbanism – 5 lei;
Cererea pentru prelungirea certificatului de urbanism – 5 lei;
Cererea pentru eliberarea autorizaţiei de construire desființare – 5 lei;
Cererea pentru prelungirea autorizaţiei de construire desființare – 5 lei;

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea
planuri, deținute de consiliile locale conform art. 486 alin (5) din Legea 227/2015 - 32 lei.
Taxa pentru eliberarea avizului de oportunitate în vederea elaborării documentațiilor de
urbanism este în sumă de 100 lei conform Ordinului 233/2016 pentru aplicarea normelor
metodologice a Legii 350/2001.
Taxa pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării/ extinderii construcției pentru
anul 2022 este în sumă de 30 lei.
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X.
Având în vedere volumul mare de copii solicitate din arhiva Primăriei și a Direcției Taxe
și Impozite de către diverse persoane fizice/ juridice, care implică un consum mare de resurse
materiale (hârtie, xerox, toner imprimantă) destinate uzului intern al instituției, în vederea
acoperirii cheltuielilor ocazionate de eliberarea copiilor după documentele arhivate;
În temeiul Regulamentului privind stabilirea și aplicarea taxelor speciale la nivelul
municipiului Piatra Neamț, coroborat cu art. 63, alin. 5, lit. a), din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Propunem instituirea următoarelor taxe speciale:
- taxa de eliberare copii documente arhivate pentru anul 2022, în valoare de 5 lei/ pagină A4;
- taxa eliberare copii documente arhivate pentru anul 2022, in valoare de 8 lei/ pagina A3;
Taxa de eliberare copii astfel înființată este datorată de persoanele fizice/ juridice care
solicită în mod expres și în scris folosirea acestui serviciu, iar veniturile obținute din acestea se
utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere și funcționare a acestuia.
NOTA
Modul de calcul și fundamentarea taxelor speciale prevazute în aceasta anexă s-a efectuat
de catre compartimentele și serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Piatra
Neamț.
DIRECTOR EXECUTIV,
ŞEF SERVICIU, CONSILIER JURIDIC,
Claudia Grigorică
Liliana Bodnărescu
Cornelia Sturzu
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