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Art. 4? t\lm. (5}
Taxa p

riru serviciile d e re

srui: şi publicitate

1%

Taxa p

riru serviciile d e r e t -araa şi publicitate

a) în c t
activita

:ui

unui afişaj
economică

s itu a r

în

lo c u l

2%

-3 %

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2016

Art. 47 3ilnrs, ( 2 )

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2016

- lei/mJ sau fracţiune de m2-

în care persoana derulează o

b) în ca. ii oricărui altui panei.'. a fiş a j sau oricărei altei structuri de afişaj
pentru rt: ;iam ă şi publicitate

!

COTA STABILITA PE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2013

- le i/m 2 sau fra c ţiu n e

'

........... '

0-23

3 'lirt.

(2)

Impozitu pe spectacole
a) în ca ii unui spectacol de ly atru, de exemplu o piesă de teatru, balet,
operă,
jeretă, concert fila; no tic sau altă manifestare muzicală,
prezenta -:s unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice
competiţ1 sportivă internă sau Internaţională
b) în caz i oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a)

/

.
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CAPITOLUL VII - IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Art. 48'

"
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f/lţv
lit

0-32
■

de

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2016

COTA STABILITĂ Dl • CONSILIUL LOCAÎ
PENTRU ANUL 2016

2%

0%

-

2%
0%

0% - 5%

CAPITOLUL VIII - TAXE SPECIALE
Art. 30 aii
c are 36 pîn căzu! î.’

din Legea nr. 273/200:'
. ti’ ui taxe speciale, rr~

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare > Regulamentul pentru stabiiirea domeniilor de activitate şi s o ftj-jlt» în
- organizare şi de funcţionate a serviciilor de interes public local este prevăzut în anexa A.1 care face parte integrantă din anext A.

I „(2) Domeniile în care consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe
A rt. 484
speciale pentru serviciile publice locale, precum şi cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. NIVELURILE STABILITE DE
Taxe spec ^IS II273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.”
CONSILIUL LOCAL
Nr.
crt.

Term 'iile juridice, inclusiv hotărârile Consiliului Local prin
care s-au instituit aceşti- taxa jpeciaie

1.

Art. 6

2.

Art. 4 : .'in. (7) din Legea ... nr. 51.':00K, republicată, cu
modifi' ile şi completările ulterioara

3.

4.

5.
6.

,n. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 ...

DENUMIRILE TAXELOR SPECIALE SI DOMENIILE DE
ACTIVITATE ÎN CARE S-AU INSTITUIT ACESTEA
Taxe speciale pentru eliberarea acordului privind exercitarea activităţii de
comercializare în zone publice

PENTRU ANUL 2015
- lei -

HIVELURILE STABILITE DE
CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2016
- lei -

50

50

Taxe speciale pentru furnizarea/prestarea unui serviciu de utilităţi publice.

1) Taxe speciale pentru servicii de salubrizare persoane fizice:
a) Familii cu venitul peste 800 lei
Art. 5 , ' i (2) lit. k), art. 26 alin. el; lit. ,' ■) şi c), alin. (3), alin.
(5) şi fr ;8) din Legea ... nr. 10;/'. 006, lepublicată
b) Familii cu venitul cuprins intre 0-800 lei
2) Taxe speciale pentru servicii de salubrizare persoane juridice:
1)Taxe speciale privind serviciul de alimentare cu apă
Persoane fizice:
a) Apometru
b) Pausal
Art 14 ■ f) din Legea ... nr. 241
>Q, lepublicată
Persoane juridice:
c) Apometru
d) Pausal
2)Taxe speciale privind serviciul de canalizare(pfc;soane fizice si juridice)
Taxa plăcute cu număr
a) Moped
b) Tractor
Taxa PSI

A nexa /-

90 lei/ora

90 lei/ora
1)

1)
a)
b)
2)

120 lei/an
72 lei/an
300 lei/an

a)
b)
c)
d)

2 lei/m3
90 lei/pers./an
3 lei/m3
'i 50 lei/an/robinet

A
'

a,.
b)
c)
U>

132 lei/an
80 lei/an
330 lei/an
2,2 lei/m3
100 lei/pers./an
3,3 lei/m3
165 lei/an/robinet

2) 95% din apa

2) 95% din apa

a)
bj

si
b)

55
110

7 lei/an

*

55
110

