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RAPORT DE SPECIALITATE
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2014
Conform art. 287 din Legea nr. 571/2003, consiliile locale la propunerea
executivului poate stabili cote aditionale la impozitele si taxele locale in functie de
urmatoarele criterii:economice, sociale, geografice precum si de necesitatile bugetelor
locale cu exceptia taxelor de timbru si taxelor extrajudiciare de timbru.Cotele
aditionale nu pot fi mai mari de 20% fata de nivelurile aprobate prin Hotararea
Guvernului nr.1309/2012.
Prin Hotararea de Guvern nr. 1309/2012 publicat in Monitorul Oficial nr.898
din data de 28.12.2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi
taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu
anul fiscal 2013, s-au stabilit nivelurile aplicabile valabile pentru stabilirea impozitelor
si taxelor locale pentru anii fiscali 2013, 2014 si 2015.
În baza prevederilor Legii nr. 571/2003 consiliul local are competenţa :
-stabilirea cotei impozitelor si taxelor locale, când acestea se determină pe bază
de cotă procentuală, prin lege fiind stabilite limitele minime si maxime,
-stabilirea cuantumului impozitelor si taxelor locale prevăzute în sumă fixă,
-stabilirea altor taxe locale ţinând cont de prevederile art.283 din lege şi pct. 197
din H.G.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571,
-stabilirea nivelului bonificaţiei de până la 10% conform prevederilor art. 255
alin.2, art. 260 alin.2 si art. 265 alin.2 din Codul fiscal,
-majorarea impozitelor şi taxelor locale conform art. 287 din Codul fiscal,
-procedura de acordare a facilităţilor fiscale categoriilor de persoane fizice
prevăzute la art.286,
-procedura de acordare a facilităţilor fiscale persoanelor incadrate la Serviciul
Voluntar pentru Situatii de Urgenta oras Covasna
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-instituirea taxei hoteliere conform art. 278 din Codul fiscal,
-adoptarea taxelor speciale conform art. 282 din Codul fiscal care prevede ca
pentru functionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice
si juridice, consiliile locale pot adopta taxe speciale.
Fata de cele amintite cele amintite se propune adoptarea hotararii privind
stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2014 luand in considerare nivelurile
stabilite prin HG 1309/2012, fara a se propune o majorare fata de la valorile
impozabile stabilite, mai mai putin la acele impozite si taxe unde sunt stabilite niveluri
minime si maxime – la acestea pastrandu-se valorile aprobate pentru anul 2013 si taxe
pentru utilizarea salii de sport unde se constata majorare conform referatul
inspectorului sportiv.
Anexele de la 1 la 6, cu propunerile privind stabilirea impozitelor si taxelor
locale pe anul 2014 fac parte integranta din prezentul raport, in conformitate cu
prevederile legale in vigoare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ec.Bagoly Zsolt Lajos
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Anexa 1 la HCL nr. 144/2013.

Impozite si taxe pe anul 2014
Impozite si taxe pe cladiri pentru persoane fizice
(1)În cazul persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de
impozitare la valoarea impozabila a cladirii.
(2)Cota de impozitare este de 0,1% si se calculeaza prin aplicarea cotei la valoarea
impozabila a cladirii
(3)Valoarea impozabila a unei cladiri se determina prin înmultirea suprafetei
construite desfasurate a cladirii, exprimata în metri patrati, cu valoarea
corespunzatoare din tabelul urmator:
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte
materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic(val.in lei/mp)
Tip cladire
-cu instalatii
-fara instalatii

935
555

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din
orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic(val.lei/mp)
Tip cladire
-cu instalatii
-fara instalatii

254
159

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte
materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic(val.lei/mp)
Tip cladire
-cu instalatii
-fara instalatii

159
143

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci
sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic(val.lei/mp)
Tip cladire
-cu instalatii
-fara instalatii

95
63

E. Subsol, demisol sau mansarda utilizata ca locuinta
75% din suma care s-ar aplica cladirii-cladire cu instalatii
75% din suma care s-ar aplica cladirii-cladire fara instalatii
Subsol, demisol sau mansarda utilizata cu alte scopuri decât cel de locuinta
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50% din suma care s-ar aplica cladirii-cladire cu instalatii
50% din suma care s-ar aplica cladirii-cladire fara instalatii
NOTA:Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru clădirile proprietate publică sau privată a
statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori
în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina
fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după
caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.

(4)Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin însumarea
suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau
ale celor situate la subsol, exceptând suprafetele podurilor care nu sunt utilizate ca
locuinta si suprafetele scarilor si teraselor neacoperite.
(5)Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza în functie de amplasarea cladirii, prin
înmultirea sumei determinate conform alin. (3) cu coeficientul de corectie
corespunzator, prevazut în urmatorul tabel:
Zona in cadrul
localiatatii
A
B
C
D

Rangul localiatatii(Covasna este o localitate de rangul III)
Cf. Legii 341/2003 si Legea 2/1968
III
2,30
2,20
2,10
2,00

(6)În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 aparta
mente, coeficientul de corectie prevazut la alin. (5) se reduce cu 0,10.
(7)În cazul unei cladiri care are o vechime de peste 50 ani la data de 1 ianuarie a
anului fiscal de referinta, valoarea impozabila se reduce cu 20%
(8)În cazul unei cu vechime cuprinsa intre 30 si 50 de ani inclusive la data de 1
ianuarie anului fiscal de referinta valoarea impozabila se reduce cu 10%.
(9)In cazul unei cladiri utilizate ca locuinta a carei suprafata construita depaseste 150
mp., valoarea impozabila a acesteia se determina in urma aplicarii prevederilor alin 18, se majoreaza cu cate 5% pentru fiecare 50 mp sau fractiune din acestia
(10)In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare,
modernizare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminarii se actualizeaza,
astfel ca aceasta se considera ca fiind cel in care au fost terminate aceste ultime
lucrari.
(11)Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe
conturul exterior, atunci suprafata construita desfasurata a cladirii se determina prin
înmultirea suprafetei utile a cladirii cu un coeficient de transformare de 1,20.
(12) Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un
impozit pe clădiri, majorat după cum urmează:
a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de
domiciliu.
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(13) Nu intră sub incidenţa alin.precedent persoanele fizice care deţin în proprietate
clădiri dobândite prin succesiune legală.
(14) În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de
domiciliu, impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au
fost dobândite, aşa cum rezultă din documentele ce atesta calitatea de proprietar.
(15) Persoanele fizice prevăzute la alin. 12 au obligaţia să depună o declaraţie specială
la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în raza
cărora îşi au domiciliul, precum şi la cele în raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale
acestora. Modelul declaraţiei speciale va fi cel prevăzut prin norme metodologice
aprobate prin hotărâre a Guvernului.
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri datorat pe intregul an
de catre contribuabili pana la data de 31 martie a anului respectiv se acorda o
bonoficatie de 10%.
Impozitul anual pe cladiri, datorata aceluiasi buget de catre contribuabili
personae fizice sau juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la
primul termen de plata.In cazul in care contribuabilul detine mai multe caldiri pe
raza aceluiasi teritoriu administrative, suma de 50 lei se refera la impozitul pe
cladiri cumulat.

Impozitul si taxe pe cladiri datorate de persoanele juridice
(1)În cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei
cote de impozitare de 1,50% asupra valorii de inventar a cladirii inregistrata in
contabilitatea acestora,conform prevederilor legale in vigoare.
(2)În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri este de:
a) 15% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal
de referinţă;
b) 35% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal
de referinţă;
si se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea
persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare.Fac
exceptie cladirile care au fost amortizate integral, in cazul acesta se aplica prevederile
alineatului 1.
(3) Cota de impozit pentru clădirile cu destinaţie turistică ce nu funcţionează în cursul
unui an calendaristic este de 5% din valoarea de inventar a clădirii.

Impozitul si taxa pe teren
A.Impozit pe teren - intravilan
1.Contribuabilii care detin in proprietate terenuri situate in orasul
Covasna,datoreaza impozit pe teren.
(1)Impozitul pe teren se stabileste luând în calcul numarul de mp de teren,
rangul localitatii în care este amplasat terenul si zona si/sau categoria de folosinta a
terenului, conform încadrarii facute de consiliul local.
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(2)În cazul unui teren amplasat în intravilan, impozitul pe teren se stabileste
prin înmultirea numarului de hectari ai terenului cu suma corespunzatoare prevazuta în
urmatorul tabel:
Impozit pe teren intravilan in oras Covasna(localitate de rangul III cf.Legii 351/2001.
Zone in cadrul
localitatii
A
B
C
D

lei/ha*
6.545
4.447
2.113
1.230

NOTA:Incadrarea terenurilor pe zone in cadrul orasului Covasna si al localitatii
componente Chiurus este cea stabilita prin Hotararea Consiliului Local nr.1/2003.
(3)În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la alta
categorie de folosinta decât cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se
stabileste dupa cum urmeaza:
a)prin înmultirea numarului de mp de teren cu suma corespunzatoare prevazuta la alin.
(4);
b)prin înmultirea rezultatului de la lit. a) cu coeficientul de corectie corespunzator
prevazut la alin. (5).
(4)Numarul de hectari de teren se înmulteste cu suma corespunzatoare prevazuta în
urmatorul tabel:
lei/ha*.
Nr.crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Categoria
de folosinta
Teren arabil
Pasune
Faneata
Vie
Livada
Pad. si alt
teren
cu
vegetatie for
Teren cu apa
Drumuri si
cai ferate
Terenneprod
uctiv

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

28
21
21
46
53
28

21
19
19
35
46
21

19
15
15
28
35
19

15
13
13
19
28
15

15
-

13
-

8
-

-

-

-

-

-

Nota:Incepând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor
administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care
reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în
condiţii similare impozitului pe teren.
În cazul impozitului pe terenurile amplasate în intravilan pentru a nu majora sau diminua, după caz, nivelurile
respective, ca efect al rotunjirilor la a doua zecimală în urma conversiei generată de aplicarea Legii nr. 348/2004
privind denominarea monedei naţionale, s-a procedat la raportarea nivelurilor impozitului pe teren în lei/ha, ţinând
seama de faptul că 1 m2 = 0,0001 ha.
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(5)Suma stabilita conform alin. (4) se înmulteste cu coeficientul de corectie
corespunzator prevazut în urmatorul tabel:
Rangul localitatii
III

Coeficient de corectie
3,00

(6)În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileste prin
inmultirea suprafetei terenului exprimata in ha, cu suma corsepunzatoare din
urmatorul tabel, inmultit cu coeficientul de corectie prevazut sub tabel:
-lei/ha
IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN
- lei/ha Nr.
crt.

Zona
Categoria de folosinţă

0

1

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2013
Zona
C

D

1

Teren cu construcţii

31

28

26

22

2

Arabil

50

48

45

42

3

Păşune

28

26

22

20

4

Fâneaţă

28

26

22

20

5

Vie pe rod, alta decât cea
prevăzută la nr. crt. 5.1

55

53

50

48

5.1

Vie până la intrarea pe rod

6

Livadă pe rod, alta decât cea
prevăzută la nr. crt. 6.1

6.1

Livadă până la intrarea pe rod

7

Pădure sau alt teren cu vegetaţie
forestieră, cu excepţia celui
prevăzut la nr. crt. 7.1

A

B

-

-

-

-

56

53

50

48

-

-

-

-

16

14

12

8

7.1

Pădure în vârstă de până la 20
de ani şi pădure cu rol de
protecţie

-

-

-

-

8

Teren cu apă, altul decât cel cu
amenajări piscicole

6

5

2

1

Teren cu amenajări piscicole

34

31

28

26

Drumuri şi căi ferate

X

X

X

X

Teren neproductiv

X

X

X

X

8.1
9
10

*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică
sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate,
închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care
reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de
administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.

Zona in cadrul
localitatii
A
B
C
D

Rangul localiatatii(Covasna este o localitate de rangul III)
Cf. Legii 341/2001 si Legea 2/1968
III
2,30
2,20
2,10
2,00
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Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren datorat pentru intregul
an de catre contribuabili,pana la data de 31 martie a anului respectiv,se acorda o
bonificatie de 10%.
Impozitul anual pe teren, datorata ecluiasi buget de catre contribuabili
personae fizice sau juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la
primul termen de plata.In cazul in care contribuabilul detine mai multe terenuri
pe raza aceluiasi teritoriu administrative, suma de 50 lei se refera la impozitul pe
cladiri cumulat.

Impozitul pe mijloacelor de transport
(1)Taxa asupra mijloacelor de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de
transport, conform celor prevăzute în prezentul capitol.
(2)În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de
transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea
fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din
tabelul următor:
Nr.
crt.

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)
1.

Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600
cm3 inclusiv
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2.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm 3 şi 2.000 cm3 inclusiv

3.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm 3 şi 2.600 cm3 inclusiv

72

4.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm 3 şi 3.000 cm3 inclusiv

144

5.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm 3

290

6.

Autobuze, autocare, microbuze

24

7.

Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12
tone inclusiv

30

8.

Tractoare înmatriculate

18

18

II. Vehicule înregistrate
1.
1.1

lei/200 cm3

Vehicule cu capacitate cilindrică
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm

3

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm 3
2.

Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

4
6
100 lei/an

In cazul unui atas taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru
motocicletele,motoretele si scuterele respective.
2.Impozitul asupra mijlocelor de transport marfa cu masa totala maxima
autorizata de peste 12 tone.
În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone,
impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:
Impozitul (în lei/an)

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

1

două axe

8

Ax(e) motor(oare)
cu sistem de
Alte sisteme de
suspensie
suspensie pentru
pneumatică sau
axele motoare
echivalentele
recunoscute

II

III

1

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

133

2

Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

133

367

3

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

367

517

4

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

517

1.169

5

Masa de cel puţin 18 tone

517

1.169

1

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

133

231

2

Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

231

474

3

Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

474

615

4

Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

615

947

5

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

947

1.472

6

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

947

1.472

7

Masa de cel puţin 26 tone

947

1.472

1

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

615

623

2

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

623

973

3

Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

973

1.545

4

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1.545

2.291

5

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1.545

2.291

6

Masa de cel puţin 32 tone

1.545

2.291

3 axe

4 axe

3.Pentru combinatii de autovechicule(autovechicule articulate sau trenuri
rutiere)de transport marfa cu masa totala maxima utorizata de peste 12 tone
În cazul unei combinaţii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren
rutier) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12
tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare
prevăzută în tabelul următor:
Impozitul (în lei/an)
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie
pneumatică sau
echivalentele recunoscute

Alte sisteme de
suspensie pentru
axele motoare
0

I 2+1 axe
1

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

2

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

3

Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

60

4

Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

60

137

5

Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

137

320

6

Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

320

414

7

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

414

747

8

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

747

1.310

9

Masa de cel puţin 28 tone

747

1.310

1

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

128

299

2

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

299

491

3

Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

491

721

4

Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

721

871

5

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

871

1.429

6

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1.429

1.984

7

Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

1.984

3.012

8

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.984

3.012

9

Masa de cel puţin 38 tone

1.984

3.012

II 2+2 axe

III 2+3 axe

9

1

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.579

2.197

2

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2.197

2.986

3

Masa de cel puţin 40 tone

2.197

2.986

1

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.395

1.937

2

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1.937

2.679

3

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

2.679

3.963

4

Masa de cel puţin 44 tone

2.679

3.963

IV 3+2 axe

V 3+3 axe
1

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

794

960

2

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

960

1.434

3

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1.434

2.283

4

Masa de cel puţin 44 tone

1.434

2.283

4.Pentru remorci,semiremorci si rulote
In cazul unei remorci sau al unei semiremorci sau rulote care nu face patre dintr-o
combinatie de autovechicole impozitul pe mijlocul de transpot este egala cu suma
prevazuta din tabelul urmator:
Capacitatea

Lei/an

-pana la o tona,inclusiv
-intre 1 si 3 tone inclusiv
-intre 3 si 5 tone inclusiv
-peste 5 tone

9
34
52
64

Pentru plata cu anticipatie pe intregul an de catre persoane fizice a taxei
auto pana la data de 31 martie a anului respectiv se acorda o bonificatie de 10%
din valoarea taxei asupra mijlocului de transport.
Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorata aceluiasi buget de catre
contribuabili persoane fizice sau juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste
integral pana la primul termen de plata.In cazul in care contribuabilul detine mai
multe mijloace de transport pe raza aceluiasi teritoriu administrativ, suma de 50
lei se refera la impozitul pe mijlocele de transport cumulate.

Impozitul pe spectacole:
Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva
sau alta activitate distractiva în România are obligatia de a plati impozitul prevazut în
prezentul capitol, denumit în continuare impozitul pe spectacole.
Impozitul pe spectacole se plateste la bugetul local al unitatii administrativteritoriale în raza careia are loc manifestarea artistica, competitia sportiva sau alta
activitate distractiva.
Cota de impozit se determina dupa cum urmeaza:
a)în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesa de teatru, balet, opera,
opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la
cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie sportiva interna sau
internationala, cota de impozit este egala cu 2%;
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b)în cazul oricarei alte manifestari artistice decât cele enumerate la lit. a), cota de
impozit este egala cu 5%.
În cazul unei manifestari artistice sau al unei activitati distractive care are loc
într-o videoteca sau discoteca, impozitul pe spectacole se calculeaza pe baza suprafetei
incintei prevazute în prezentul articol.
Impozitul pe spectacole se stabileste pentru fiecare zi de manifestare artistica
sau de activitate distractiva, prin înmultirea numarului de metri patrati ai suprafetei
incintei videotecii sau discotecii cu suma prezentata din tabelul de mai jos, astfel:
lei/mp/zi
2
3

-in cazul videotecilor
-in cazul discotecilor

Impozitul pe spectacole se ajusteaza prin înmultirea sumei stabilite potrivit
tabelului anterior, cu coeficientul de corectie corespunzator, precizat în tabelul
urmator:
Rangul localitatii
III

Coeficient de corectie
3,00

Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu
prezentul articol au obligaţia de a depune o declaraţie la compartimentul de
specialitate al autorităţii administraţiei publice locale privind spectacolele programate
pe durata unei luni calendaristice. Declaraţia se depune până la data de 15, inclusiv, a
lunii precedente celei în care sunt programate spectacolele respective.

Taxa hoteliera:
Se instituie taxa pentru sederea într-o unitate de cazare din raza administrativ
teritoriala a orasului Covasna
Taxa pentru sederea într-o unitate de cazare, denumita în continuare taxa
hoteliera, se încaseaza de catre persoanele juridice prin intermediul carora se
realizeaza cazarea, o data cu luarea în evidenta a persoanelor cazate.
Se stabileste o cota de 1 % pentru sederea intr-o unitate de cazare din
valoarea totala a cazarii/tariful de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului.
Taxa hotelieră se datorează pentru întreaga perioadă de şedere, cu excepţia
cazului unităţilor de cazare amplasate într-o staţiune turistică, atunci când taxa se
datorează numai pentru o singură noapte, indiferent de perioada reală de cazare.

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor
Orice persoana care trebuie sa obtina un certificat, aviz sau alta autorizatie prevazuta
în prezentul capitol trebuie sa plateasca taxa mentionata în acest capitol la
compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale înainte de a i
se elibera certificatul, avizul sau autorizatia necesara.
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Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism in mediu urban
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egala cu suma
stabilita din tabelul urmator:
Lei/mp
-pana la 150 m2 inclusiv
-intre 151 si 250 m2 inclusiv
-intre 251 si 500 m2 inclusiv
-intre 501 si 750 m2 inclusiv
-intre 751 si 1.000 m2 inclusiv
-peste 1.000 m2

5
6
8
10
12
12 lei +0,01leu/mp pentru fiecare mp ce depaseste 1000 mp

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari necesara studiilor
geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de
gaze si petrol, precum si altor exploatari se calculeaza înmultind numarul de metri
patrati de teren afectat de foraj sau de excavatie cu urmatoarea valoare:
7 lei/mp pentru fiecare mp teren afectat
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii
de expunere, situate pe caile si în spatiile publice, precum si pentru amplasarea
corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor este(valoare din
tabel)pentru fiecare metru patrat de suprafata ocupata de constructie.
7 lei/mp pentru fiecare mp de suprafata ocupata de constructie
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în
vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire,
este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele
prevăzute în alt alineat al prezentului articol este egală cu 1% din valoarea autorizată a
lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii
este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei, stabilită pentru
determinarea impozitului pe clădiri. în cazul desfiinţării parţiale a unei construcţii,
taxa pentru eliberarea autorizaţiei se modifică astfel încât să reflecte porţiunea din
construcţie care urmează a fi demolată.
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.
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Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote
ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente la
retele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si
televiziune prin cablu se stabileste de consiliul local si este de(valoarea data din tabel)
pentru fiecare racord.
11 lei pentru fiecare racord
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si
amenajarea teritoriului, de catre primari sau de structurile de specialitate din cadrul
consiliului judetean este de:
13 lei
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa este de:
8 lei
În cazul unei autorizaţii de construire emise pentru o persoană fizică, valoarea reală a
lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii
stabilită

Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru a desfasura o activitate economica si a
altor autorizatii similare
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice
este de:
69 lei
Autorizatiile prevazute mai sus se vizeaza anual pana la 31 decembrie a anului in curs
pentru anul urmator.
Taxa viza autorizatie:
35 lei
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte
asemenea planuri, detinute de consiliile locale este de:
28 lei/mp sau
fractiune de mp
Taxa pentru eliberarea certificatelor de producator este de :

13

69 lei
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de
alimentatie publica cod CAEN 5610 restaurante si cod CAEN 5630 baruri:
-pentru unitati sub 50 locuri
-pentru unitati intre 50-100 locuri
-pentru unitati intre 100-200 locuri
-pentru unitati peste 200 locuri

-200 lei
-300 lei
-1.000 lei
-2.500 lei

Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate
Orice persoana, care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate în România în
baza unui contract sau a unui alt fel de întelegere încheiata cu alta persoana, datoreaza
plata taxei prevazute în prezentul articol, cu exceptia serviciilor de reclama si
publicitate realizate prin mijloacele de informare în masa scrise si audiovizuale.
Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se calculeaza prin aplicarea cotei taxei
respective la valoarea serviciilor de reclama si publicitate.
Se stabileste cota de 3%.
Taxa pentru afisaj în scop de reclama si publicitate
Orice persoana care utilizeaza un panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si
publicitate într-un loc public datoreaza plata taxei anuale prevazute în prezentul articol
catre bugetul local al autoritatii administratiei publice locale în raza careia este
amplasat panoul, afisajul sau structura de afisaj respectiva.
Valoarea taxei pentru afisaj în scop de reclama si publicitate se calculeaza anual, prin
înmultirea numarului de metri patrati sau a fractiunii de metru patrat a suprafetei
afisajului pentru reclama sau publicitate cu suma stabilita de consiliul local, astfel:
a)în cazul unui afisaj situat în locul în care persoana deruleaza o activitate economica,
suma este de:
28 lei
b)în cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate,
suma este de:
20 lei
Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în două
rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afişajul
în scop de reclamă şi publicitate, datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili,
persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul
termen de plată.
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Anexa 2 la HCL nr. 144/2013.

Alte taxe locale
1. Utilizarea temporara a locurilor publice
a) taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice

2 lei/zi/mp

b) taxa pentru vanzarea de flori, martisoare, ilustrate, carti in locurile fixe
Spit.Cardiologic este de:
3 lei/mp/zi
c) taxa pentru ocuparea de catre comercianti a spatiilor din fata magazinelor lor
este de:
4 lei/mp/zi
d) taxe percepute pentru vanzarea de animale si pasari la obor:
- bovine, bubaline, cabaline si porci pesete 6 luni, de fiecare animal este de:
5 lei/cap/zi
- porcine pana la 6 luni, ovine si caprine, de fiecare animal este de:
3 leu/cap/zi
- animale mici si pasari, cu exceptia puilor de o zi,de fiecare animal sau pasare
este de:
3 leu/cap/zi
- pui de o zi, de fiecare pui este de:
3 leu/10cap/zi
e) taxe percepute la piata agro-alimentara:
- pentru folosirea meselor la vanzarea de flori, plante si seminte este de:
6 lei/masa/zi
- pentru folosirea meselor la vanzarea de legume si fructe de catre producatorii
agricoli este de:
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6 lei/masa/zi
- pentru folosirea meselor speciale amenajate la vanzarea de branzeturi este de:
9 lei/masa/zi
- pentru folosirea de locuri special amenajate pentru vanzare carne si produse
din carne este de:
15 lei/zi
- pentru folosirea meselor la vanzarea de produse nealimentare si alimentare
preambalate este de:
11 lei/masa/zi
-pentru ocuparea de boxa metalica in piata agroalimentara pentru comercializare
produse este de:
2,00 lei/mp/zi
-pentru ocuparea de teren in piata pentru mese pliante este de:
2 lei/mp/zi
- pentru ocuparea de teren la vanzarea de cereale este de:
3 lei/mp/zi
- pentru inchirierea cantarelor este de:
15 lei/zi
- pentru folosirea grupului sanitar este de:
1 leu
- pentru stationarea vehicolelor in incinta pietii dupa descarcarea produselor
50 lei/zi
2. Taxa pentru folosirea locurilor publice(beneficiari ai unor contracte de
inchiriere sau concesiune)
-pentru detinatorii de garaje
1 leu/mp/70 zile
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-pentru vanzare de produse sau prestari servicii
-independenti,asociatii familiale si societati comerciale
1 leu/mp/28 zile
3. Taxa pentru detinerea in proprietate sau in folosinta, dupa caz, de utilaje
autorizate sa functioneze in scopul obtinerii de venit.(numai pentru persoane
fizice autorizate si asociatii familiale in baza Legii nr.300/2004)
Contribuabilii care au in proprietate sau in folosinta, dupa caz, utilaje autorizate sa
functioneze in scopul obtinerii de venit platesc o taxa de:
2 lei/zi
a) circulare pe sine
1 leu/zi
b) gater fix
2 lei/zi
4. Taxa de parcare in locurile publice amenajate:
este de:
1 leu/ora
7 lei/zi
Persoanele, care pe baza de conventie civila asigura paza locurilor de parcare si percep
taxele in numele Consiliului local, pot primi o cota parte de maximum 25% din
incasari. Sumele platite drept remiza se supun impozitului pe salarii in conditiile legii.
5. Taxa pentru depozitare de materiale pe domeniul public este de:
11 lei/mp/zi
6. Taxa pentru vizitarea galeriei de arta (muzeu) este de:
1 lei/vizitator(elevi studenti si pensionari)
2 lei/vizitator(celelalte categorii)
7. Taxa pentru vehicole lente este de:
8.
39 lei/an
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Anexa 3 la HCL nr. 144/2013.

Taxele extrajudiciare de timbru
(conform legii 117/1999)
1. Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte
autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor,
sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a
oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte
pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare
2 lei
2. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:
- pentru animale sub 2 ani

2 lei

- pentru animale peste 2 ani

2 leu

3. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de
animal, în bilete de proprietate:
- pentru animale sub 2 ani

2 lei

- pentru animale peste 2 ani

5 lei

4. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului
15 lei
5. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei
2 lei
6. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă
întocmite de autorităţile străine
2 lei
7. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă
2 lei
8. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse
sau deteriorate
2 lei
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea
menţiunilor în acestea
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9. Eliberarea sau preschimbarea cărţilor de identitate (inclusiv a celor provizorii) şi
a buletinelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea carnetelor de identitate,
precum şi eliberarea sau prelungirea valabilităţii legitimaţiilor provizorii pentru
cetăţenii străini şi persoanele fără cetăţenie
5 lei
10.viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără
cetăţenie
6 lei
11. eliberarea sau viza anuala a permiselor de vanatoare

3 lei

12. eliberarea sau viza anuala a permiselor de pescuit

2 lei

Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii
permiselor de conducere
13. obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile si
subcategoriile A, A1, B, B1 si B+E
6 lei
14. obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia
dintre categoriile si subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb, Tv
28 lei
15. taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul, pentru
categoriile cuprinse in permisul anulat precum si a persoanelor care au fost respinse
de 3 (trei) ori la examenul pentru obtinerea aceleiasi categorii a permisului de
conduceree, precum si pentru persoanele care nu au absolvit o scoala de conducatori
de autovehicule , cu exceptia celor pentru categoriile B, B1, B+E
84 lei

Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de
circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe
16. autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de pana la 3500 kg
inclusiv
60 lei
17. autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg
19

145 lei
18. Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor
neînmatriculate permanent sau temporar
9 lei
19. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor si remorcilor
414 lei
Taxe pentru firnizare date

20. Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizare unor date din
registrul national de evidenta a persoanelor, precum si din registrul national de
evidenta a permiselor de conducre si certificatelor de inmatriculare si din registrele
judetene si al municipiului Bucuresti de evidneta a permiselor de conducere si a
certificatelor de inmatriculare
15 lei
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Anexa 4 la HCL nr. 144/2013.

TAXE SPECIALE
in vederea asigurării funcţionarii serviciilor publice locale

I. – TAXE SPECIALE PENTRU ACTIVITĂŢILE DE STARE
CIVILĂ
`- taxă pentru oficierea căsătoriei în zile nelucrătoare (sâmbăta, duminica,
sărbătorile legale şi zile oficial declarate libere)
50 lei
Taxa pentru activitatea de stare civilă prevăzută mai sus constituie venit
cu destinaţie specială, fiind instituită în vederea acoperirii cheltuielilor de organizare şi
funcţionare a Serviciului de Stare civilă, respectiv pentru acoperirea cheltuielilor
privind dotarea şi amenajarea sălii de cununii în vederea asigurării unui cadru festiv –
confetti, pahare, lumânări.
Încasarea taxei astfel instituite pentru activitatea specifică stării civile se
face anticipat la Casieria din cadrul Serviciului financiar al Primăriei Oraşului
Covasna.
Taxa pentru oficierea căsătoriei în zile nelucrătoare şi sărbători legale, se
achită cu anticipaţie, la data depunerii documentaţiei la starea civilă, cu cel puţin 10
zile înaintea oficierii căsătoriei.
-taxa speciala pentru desfacerea casatoriei prin divort pe cale
administartiva(O.G. 121/2011 aprobată cu Legea 127/2013)
550 lei

II. TAXĂ SPECIALĂ DE STAŢIUNE
Oraşul Covasna are statutul de Staţiune de interes naţional şi trebuie să
îndeplinească o serie de condiţii pentru a-şi menţine acest statut şi implicit pentru a
asigura turiştilor care vin în localitate pentru tratament sau doar pentru relaxare
condiţiile necesare petrecerii sejurului în condiţii cât mai bune, fapt pentru care la
nivelul aparatului propriu a fost înfiinţat Serviciul de administrare a domeniului
turistic al oraşului.
Taxa specială de staţiune este datorată de toate persoanele care sunt
cazate în unităţile de cazare din oraşul Covasna (indiferent de forma de organizare şi
nivelul de clasificare) precum şi de persoanele care sunt beneficare ale serviciilor de
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cazare şi tratament în cadrul Spitalului de Recuperare Boli Cardio-Vasculare Covasna
(Spitalul Cardiologic )
Astfel, se instituie taxa specială de staţiune în cuantum de 1
leu/zi//persoană indiferent de durata şederii în unitatea în cauză.
Taxa de staţiune se constituie venit cu destinaţie specială şi se instituie
pentru:
- punerea în valoare a resurselor naturale de care beneficiază Oraşul
Covasna şi accesibilizarea lor persoanelor venite în staţiune;
- organizarea de evenimente sociale, culturale pentru punerea în valoare a
tradiţiilor culturale locale, promovarea personalităţilor locale şi asigurarea
funcţionalităţii ansamblului tehnic ,,Plan Înclinat” şi a “Mocăniţei cu aburi”;
- asigurarea funcţionalităţii Centrului de informare turistică;
- crearea de trasee turistice şi omologarea acestora;
- prestarea de activităţi culturale în localitate;
- amenajarea locurilor de agrement din localitate şi asigurarea de spaţii
corespunzătoare pentru iesirile în aer liber;
- amenajarea parcurilor şi zonelor de promenadă din localitate;
- amenajarea zonei ,,Valea Zânelor” – declarată zonă protejată;
Încasarea taxelor astfel instituite se face prin intermediul unităţii de
cazare, urmând ca acestea să depună lunar situaţia sumelor încasate (cu tabel nominal
privind persoanele de la care s-a încasat) şi să vireze aceste sume în contul special
deschis în acest sens.
III. TAXĂ SPECIALĂ PENTRU ELIBERAREA UNOR COPII (TIP
XEROX) PRIVIND INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC ŞI
CERTIFICAREA EXACTITĂŢII ACESTORA:
 Pentru fiecare pagină format A4 – 0,50 lei;
 Pentru fiecare pagină format A3 – 1 leu.
Încasarea taxelor astfel instituite se face anticipat la Casieria din cadrul
Serviciului financiar al Primăriei Oraşului Covasn, solicitantul informaţiilor urmând a
anexa la cerere dovada achitării taxelor.
IV. TAXE SPECIALE PENTRU FUNCŢIONAREA SERVICIULUI
VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Prin Hotărârea Consiliului local Covasna nr. 93/2005 a fost înfiinţat
Serviciul Public Voluntar pentru situaţii de Urgenţă oraş Covasna.
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De acest serviciu beneficiază toate persoanele fizice, juridice din oraşul
Covasna.
Pentru buna funcţionare a acestui serviciu, anual prin hotărârea de
stabilire a impozitelor si taxelor locale s-au aprobat o serie de taxe speciale.
Pentru anul fiscal 2013 se stabilesc următoarele taxe:
1. Taxă pentru funcţionarea serviciului public de pompieri civili, în
următoarele cuantumuri:
a) 8lei/an/gospodărie perntru persoane fizice
b) 35lei/an pentru fiecare persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale şi
intreprinderi familiale
c) 350lei/an pentru următoarele categorii:
- Hoteluri cu capacitate de cazare mai mare de 50 locuri;
- Unităţi de prelucrare masă lemnoasă (gater);
- Unităţi comercializare lubrifianţi (STAŢII PECO);
- Unităţi bancare;
- ROMTELECOM;
- ELECTRICA;
- DISTRIGAZ;
- Societăţi de asigurare;
- Unităţi cu clădiri cu regim de înălţime mai mare de P+4 niveluri;
d) 207lei/an – pentru Unităţi de comerţ (En- Gros);
e) 173 lei/an pentru următoarele categorii:
- Hoteluri cu capacitate de cazare până la 50 locuri;
- Unităţi de prelucrare masă lemnoasă (circulare pe şină);
- Ateliere de tâmplărie şi dulgherie;
- Atelier de reparaţii auto (tinichigerie, vopsitorie);
- Abatoare, morărit, panificaţie
- Construcţii;
f) 104 lei/an/ pentru următoarele categorii:
- Ateliere reparaţii auto şi lăcătuşierie;
- Brutării, fabrici de lactate;
- Restaurante (excepţie cele din incinta hotelurilor - cu peste 25 locuri;
- Unităţi de comerţ (En-detail – magazine cu sortimente diverse);
- Transport;
- Ocoale silvice;
- Pensiuni cu peste 25 locuri de cazare;
g) 52 lei/an pentru următoarele categorii:
- Restaurante (excepţie cele din incinta hotelurilor – sub 25 locuri)
- Pensiuni sub 25 locuri de cazare;
h) 35 lei/an, pentru următoarele categorii:
- Unităţi de comerţ (En-detail – buticuri, second hand);
- Servicii (coafură, proiectare);
- Camere de închiriat;
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- Alţi agenti economici.
Taxele prevăzute la lit. a) – h) se vor achita integral cel târziu până la data
de 30 iunie, iar încasarea taxelor astfel instituite se face prin plata directă la Casieria
din cadrul Serviciului financiar al Primăriei Oraşului Covasna sau prin ordin de plată.
În cazul în care sediul/ punctul de lucru al persoanei juridice sau al persoane
fizice autorizate, intreprinderi individuale şi intreprinderi familiale este acelaşi cu
domiciliul unei persoanei fizice, taxele se datorează o singură dată, fiind în sarcina
persoanei juridice/persoane fizice autorizate/ intreprinderi individuale/ intreprinderi
familiale
Debitarea se face din oficiu, împotriva modului de stabilire persoanele
având posibilitatea de a formula contestaţii conform prevederilor legale.
2. Pentru utilizarea maşinilor autospeciale aparţinând Serviciului
voluntar se vor percepe următoarele taxe:
a) Vidanjarea apei din fântâni, puţuri cu autospecială de pompieri si
transportarea apei cu autospeciala de pompieri__ 37lei/mc;
Plata pentru aceste servicii se va face anticipat, la Casieria din cadrul
Serviciului Financiar iar dovada achitării se va ataşa cererii de solicitare a serviciului
în cauză.
TAXE PENTRU UTILIZAREA SALII DE SPORT(REGULAMENT
DE FUNCTIONARE APROBAT PRIN H.C.L.NR.46/2005)
- pentru ramurile sportive (tennis de camp, badmington, volei, dans sportiv, arte
martiale, tenis de masa etc.) _________________________________ 30 lei/ora
- pentru jocuri sportive: fotbal, handball ________________________ 60lei/oră
-abonament lunar pentru persoane fizice _____________________180 lei/luna
Elevii si studentii beneficiaza de 50% reducere din valoarea taxei zilnice sau
abonamentului.
VI. TAXE PENTRU ELIBERARE AUTORIZATII TAXI SI VIZA
ANUALA A ACESTORA (REGULAMENT APROBAT PRIN H.C.L
NR. 53/2005)
- taxa pentru eliberarea autorizatiei de executare a serviciului de transport in regim de
taxi/ autorizaţie taxi vehicul
_______________ 61 lei/autorizatie
- taxa pentru viza anuala a autorizatiei taxi
_____________________24 lei/an
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VII. TAXE PRACTICATE LA BIBLIOTECA ORASENESCA
(REGULAMENT DE FUNCTIONARE APROBAT PRIN H.C.L NR.
36/2005)
- taxa de inscriere
________________________________
1 leu
- taxa utilizare carti mai mult de 30 de zile ___________ 2 lei/luna intarziere
VIII.
TAXA SPECIALE DE ACCES STRADA SUBSICLAU PENTRU
VECHICOLELE CU MASA MAXIMA AUTORIZATA PESTE 3,5 TONE
(REGULAMENT DE FUNCTIONARE APROBAT PRIN H.C.L.NR.53/2010 si
H.C.L.NR.12/2011)
- 15 lei/masina incarcata/cursa la vechicolele cu masa maxima autorizata de pana la 16
tone
- 30 lei/masina incarcata/cursa la vechicolele cu masa maxima autorizata intre 16 tone
si 25 tone
- 50 lei/masina incarcata/cursa la vechicolele cu masa maxima autorizata de peste 25
tone
Transportatorii interesati pot solicita in scris eliberarea unui abonament pentru
folosirea strazii Subsiclau astfel:
- 250 lei/luna pentru vechicolele cu masa maxima autorizata de pana la 16 tone
- 450 lei/luna pentru vechicolele cu masa maxima autorizata intre 16 tone si 25 tone
- 700 lei/luna pentru vechicolele cu masa maxima autorizata de peste 25 tone
IX. TAXE SPECIALE PENTRU UTILIZAREA TRENULETULUI DE
AGREMENT SI BICICLETELOR TIP TRASURA INSTITUITE PRIN
H.C.L.NR.86/2011 si H.C.L.NR.94/2011)
Trenulet de agrement:
-tarife de utlizare:
-2,50 lei/persoana dus sau intors
-5,00 lei pe persoana dus si intors
-200 lei tarif de inchiriere pentru o cursa dus si intors
Biciclete tip trasura:
-tarife de utlizare:
-5,00 lei/ora adulti
-3,00 lei/ora copii
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Anexa 5 la HCL nr. 144/2013.
PROCEDURA DE ACORDARE A FACILITĂŢILOR FISCALE
în cazul persoanelor fizice în condiţiile art.286 alin.1 din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal
1. Contribuabilii persoane fizice, beneficiază de scutire în proporţie de 100% de la plata
impozitului datorat pentru locuinţa de domiciliu pe anul 2013, în cazul în care aceştia
se obligă ca în anul în care beneficiază aceasta facilitate fiscală să realizeze
următoarele lucrări
- zugrăveli şi vopsitorii exterioare;
- reparaţii şi înlocuiri de finisaje exterioare-tencuieli, placaje şi alte asemenea;
- reparaţii şi înlocuiri la trotuare, la ziduri de sprijin şi la scări de acces;
Lucrările amintite mai sus vor fi executate de contribuabili ce beneficiază de
scutire în cursul anului 2013.
2. Facilitatea se acordă pentru persoanele care au depus cereri până la data de 31
ianuarie 2013 şi care conţin toate datele de identificare ale contribuabilului necesare
la stabilirea impozitelor, însoţită de o declaraţie pe proprie răspundere prin care se
obliga să execute lucrările prevăzute la punctul 1 cu descrierea şi mentionarea
cantităţilor, cu conditia ca contravaloarea lucrarilor efectuate sa fie de cel putin 3 ori
valoarea impozitului datorat pe anul in curs.
3. Scutirea se acordă persoanelor fizice numai pentru locuinta de domiciliu, certificată
de copia buletinului de identitate a solicitantului.
4. Contribuabilii beneficiază de această facilitate, în cazul în care, la data depunerii
cererii nu figurează în evidenţele fiscale cu debite restante
5. Proiectele vor fi analizate şi aprobate de o comisie de specialitate, până la 28
februarie 2013. Pentru lucrările aprobate deţinătorii vor fi scutiţi de plata impozitului
pe clădiri pentru 2013.
6. Constatarea realizării reparaţiilor de către beneficiarii facilităţilor fiscale se
realizează de către Compartimentul de autorizare construcţii şi disciplină în
construcţii prin procese verbale, individuale sau colective, după cum situaţia o
impune. In procesul verbal încheiat se vor menţiona cantităţile de lucrări realizate cât
şi valoarea lor, iar pentru determinarea valorii investite se vor depune documente
justificative (factura fiscală şi chitanţa) însoţite de fotografii realizate după finalizarea
lucrărilor.
In cazul în care se constată că reparaţiile nu au fost realizate potrivit obligatiilor
asumate, facilităţile fiscale, se consideră ca fiind acordate necuvenit
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contribuabililor în cauză, acestora stabilindu-li-se din oficiu obligaţia la plata
impozitului pe clădiri corespunzător, la care se adaugă accesoriile calculate de la data
când impozitul pe clădiri se datora bugetului local, în situaţia în care nu s-ar fi
acordat facilitatea fiscală, şi până la data efectuării plăţii.
7.Consiliul local acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri în proporţie de 100%
pe o perioadă de 7 ani, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor
finalizării lucrărilor de reabilitare, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de
locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie,
pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile
legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către
auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul
de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011.
8. Consiliul local acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri în proporţie de 100%
pe o perioadă de 5 ani consecutivi, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului
fiscal următor în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor, pentru
proprietarii care execută lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de
creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor.
Nota:Scutirile amintite la punctele 7 si 8 se analizeaza individual de catre o
comisie de specialitate si se vor acorda pe baza unei hotarari de consiliu
ulterioare.
PROCEDURA DE ACORDARE A FACILITĂŢILOR FISCALE
pentru pensionarii ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim pe
economie şi constau în exclusivitate din pensie
1. Beneficiază de o reducere cu 50% a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe
teren pensionarii ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim pe
economie şi constau în exclusivitate din pensie.
În cazul bunurilor comune reducerea se aplică numai pentru cota parte aflată în
proprietatea pensionarului a cărei venituri se încadrează în limitele impuse în aliniatul
precedent.
2. Facilitatea se acordă pe întregul an fiscal pentru persoanele care depun cereri
până la data de 31 ianuarie 2013 împreună cu actele justificative necesare:
- copie de pe cartea/buletinul de identitate
- ultimul talon de pensii
- adeverinţă privind veniturile realizate, eliberată de Direcţia Finanţelor
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Publice judeţul Covasna
3. Pentru cererile depuse după data de 31.01.2013, reducerea se aplică începând
cu prima zi a lunii următoare depunerii cererii precum şi a actelor justificative
4. Nu beneficiază de reducere persoanele care au în proprietate clădiri sau terenuri
în afara clădirii şi a terenului aferent clădirii utilizate ca domiciliu.
5. Contribuabilii beneficiază de această facilitate, în cazul în care, la data
depunerii cererii nu figurează în evidenţele fiscale cu debite restante.
6. Orice modificare cu privire la veniturile realizate va fi comunicată în termen de
30 de zile de la producerea acestuia, SERVICIULUI FINANCIAR DIN CADRUL
PRIMARIEI ORAS COVASNA.
PROCEDURA DE ACORDARE A FACILITĂŢILOR FISCALE
pentru persoanele încadrate în gradul II de invaliditate pe anul 2013

1. Beneficiază de scutire de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren
persoanele încadrate în gradul II de invaliditate .
Scutirile se acordă în proporţie de 100% pentru bunurile proprii şi bunurile
comune ale soţilor.
2. Scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren a persoanelor
fizice prevăzute la punctul 1. se aplică doar clădirii utilizate ca domiciliu şi/sau
terenului aferent clădirii utilizate ca domiciliu, în baza documentelor justificative
aflate în posesia Serviciului Financiar al Primariei oras Covasna
3. Pentru noile cazuri ivite scutirea se va acorda în baza cererii depuse împreună
cu documentele justificative, scutirea aplicându-se începând cu prima zi a lunii
următoare depunerii cererii .
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Anexa 6 la HCL nr. 144/2013.

ACORDAREA FACILITĂŢIILOR FISCALE PENTRU PERSOANELE
INCADRATE LA SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE
URGENTA ORAS COVASNA PE ANUL 2013

1.Contribuabilii persoane fizice beneficiează de scutire de plata impozitului
datorat pe locuinţă de domiciliu in proportie de 100%, în cazul în care aceştia încheie
contract de voluntariat pentru Seviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.
2.Facilitatea se acordă pentru persoanele care sunt încadrate în structurile
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, cu contract de voluntariat.
3.Scutirea se acordă numai pentru pentru locuinţa de domiciliu, certificată cu
copia actului de identitate in baza datelor aflate la Serviciul Financiar de la Primaria
orasului Covasna, pentru persoanele care nu figureaza cu debite restante.
4.Scutirea va fi acordată în baza listei înaintate de Serviciul pentru Situaţii de
urgenţă din cadrul Primăriei oraş Covasna.
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