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privind stabilireo impozitelor Si taxelor locale pentru unul 2017, tn orasul Solca
Consiliul Local al oraqului Solca, jude{ul Suceava;
Avdnd in vedere:
- Expunerea de motive prezenlatd de d-nul Cornel-Trifan fehaniuc, primarul oraqului Solca,
inregistratd sub nr.6401 din 23.11.2016;
- Raportul prezentat de d-nul Cornel-Trifan lehaniuc, primarul oraqului Solca, inregistrat sub
nr,6410 drn 23.11.2016
- Raportul de specialitate al Biroului buget-contabilitate, resurse umane, impozite qi taxe
locale din cadrul Primdriei oraqului Solca, inregistrat sub nr.6414 din23.11.2016:
- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget,
finanle, administrarea domeniului public qi privat al oraqului, agriculturd, gospodarie comunala,
proteclia mediului qi turism din cadrul Consiliului local al oraqului Solca;
Av6nd in vedere prevederile
- art.457 alin.(1), alin.(2), art.458 alin.(1), alin.(2), art.460 alin.(1), alin.(2) art.465 alin.(2),
alin.(7), afi.470 alin.(3), art.474 alin.(l), alin.(2), alin.(4), alin.(10), alin.(14), alin.(15), alin.(16).
art.47l alin,(5), art.478 alin.(2), art.481 alin.(2), afi.486, ale Titlului IX - Imozite gi taxe locale din
Legea m.22718 septembrie 2015 privind Codul fiscal;
- art,183 qi art.266 alin.(6) din Legea m.20712015 privind Codul de procedur[ fiscal6;
- art.5, afi.16, alin.(2) gi art.20, alin.(1), lit,b) din Legea nr.27312006 privind finanfele publice locale,
cu modific[rile gi completdrile ulterioare;
- O.U.G. w.5012015, privind modificarea Ei completarea Legii nr. 22ll2ol5 privind Codul
fiscal qi a Legii ru, 207 12015 privind Codul de procedurd fiscal[;
In temeiul art.36 ahn.(2),lit.b), alin.(4) lit.c), 9i art. 45 alin{2) Iit.c) din Legea administratiei
publice locale nr.21512001, republicat[ cu modiflcarile Ei completarile ulterioare;

ruoriruiyrn:
Art.

f . incepdnd cu data de 1 ianuarie2017, se stabilesc

nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele qi taxele locale Ei alte taxe asimilate acestora, precum gi pentru amenzi, care sunt
aplicabile in anul tlscal 2017 in oraqul Solca, astfel, cum sunt prevdzute in anexa la prezenta
hotdrdre.

Art.2. Delimitarea zonelor de impozitare din oragul Solca, stabilitd prin H.C.L. Solca nr.66
din 30 decembrie 2013, este valabilS qi pentru anul2017.
Art. 3. Pentru plata cu anticipalie a impozitului pe cl6diri, a impozitului pe teren, a
impozitului asupra mijloacelor de transport, qi a taxelor pentru salubritate, datorate p.rr1r, intregul
an, de cdtre persoanele fizice qi juridice, pdn6 la data de 31.03.2017, se acord[ o bonificalie de 10 %.
Art. 4. Prezenta hot[rdre se completeazd cu prevederile Legir nr.22]12015 privind Codul
Fiscal, gi Legea 20712015, privind Codul de Procedurf, Fiscali, in ceea ce priveqte impozitele qi taxe
locale..

Art. 5. Primarul oraqului Solca prin Biroul buget-contabilitate, resurse umane, impozite qi
taxe locale din cadrul Primdriei oraqului Solca va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotardri.

PRE$EDINTE DE $EDTNT&' -

Petru Pavel MARULA
ILJLW tl'{
Solca, 29 decembrie 2016
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ANEXĂ
la HCL Solca nr. 84 din 29 decembrie 2016
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017, în oraşul Solca

a) I.A. Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale în cazul persoanelor fizice se
calculează prin aplicarea cotei de 0,08 % asupra valorii impozabile a clădirii,
determinată potrivit art.457 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
reprezentând impozitul pe clădiri datorat de persoanele fizice pentru clădirile
rezidenţiale şi clădiri-anexă;
VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată*) la clădiri
şi alte construcţii aparţinând persoanelor fizice
Tipul clădirii

Valoarea impozabilă **)lei/mp
Cu instalaţii de apă,
Fără instalaţii de apă,
canalizare, electrice,
canalizare, electrice,
încălzire (condiţii
încălzire
cumulative***)
1000
600

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
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră
300
200
naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din
orice alte materiale nesupuse unui tratament termic
şi/sau chimic
C. Clădire anexă cu cadre din beton armat sau cu
200
175
pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte
materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/
sau chimic
D. Clădire anexă cu pereţii exteriori din lemn, din
125
75
piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau
din orice alte materiale nesupuse unui tratament
termic şi/sau chimic
E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi
75% din suma care s-ar 75% din suma care
adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau
aplica clădirii
s-ar aplica clădirii
mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre
tipurile prevăzute la lit.A-D
F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi
50% din suma care s-ar 50% din suma care
adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau
aplica clădirii
s-ar aplica clădirii
mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de
locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute
la li.A-D

NOTĂ :
1. Pentru determinarea valorilor impozabile, pe ranguri de localităţi şi zone în
cadrul acestora, la nivelurile menţionate în prezenta anexă, se vor aplica următorii
coeficienţi de corecţie pozitivă:

Zona în cadrul localităţii
A
B
C
D

Rang III
2,30
2,20
2,10
2,00

b) I.B. Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale în cazul
persoanelor fizice
Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice , impozitul pe
clădiri se calculează conform art.458 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal prin aplicarea cotei de 1% asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în
ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5
ani anteriori anului de referinţă;
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în
cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.
Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate
pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea
unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor de maisus, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile
determinate conform art. 457.
c) I.C. Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea
persoanelor fizice
În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice,
impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în
scop rezidenţial cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial.
În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se
desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457.
Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu
pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli:
a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se
desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457;
b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se
desfăşoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina
persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează
conform prevederilor art. 458.

Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31
martie şi 30 septembrie inclusiv.

d) I.D. Calculul impozitului pe clădiri aflate în proprietatea persoanelor

juridice
În cazul persoanelor juridice pentru clădirile nerezidenţiale se calculează prin
aplicarea cotei de 1 % asupra valorii impozabile a clădirii.
Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele
juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra
valorii impozabile a clădirii.
Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele
juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se
calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice,
impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în
scop rezidenţial , cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial.
Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate
în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior
celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi:
a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;
b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul
anului fiscal anterior;
d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în
cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;
e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar,
valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în
contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului
dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.
În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în
ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pentru clădirile
nerezidenţiale este 5% din ultima valoare declarată.

IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE ÎN INTRAVILAN
TERENURI CU CONSTRUCŢII
În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria
de folosinţă terenuri cu construcţii, precum şi terenul înregistrat în registrul agricol la altă
categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în suprafaţă de până la 400 m2,
inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului,
exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

Zona în
cadrul
localităţii
A
B
C
D

Nivelurile impozitului,
de rang III al localităţii
lei/ha
5236
3558
1690
984

IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE ÎN INTRAVILAN
ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA
DE TERENURI CU CONSTRUCŢII

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie
de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, pentru suprafaţa care depăşeşte 400 m2,
impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în
hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Categoria de folosinţă/Zona

Zona A
Lei/ha
28
21
21
46
53
28

Zona B
Lei/ha
21
19
19
35
46
21

Zona C
Lei/ha
19
15
15
28
35
19

Zona D
Lei/ha
15
13
13
19
28
15

Arabil
Păşuni
Fâneţe
Vii
Livezi
Pădure şi alt teren cu
vegetaţie forestieră
7.
Terenuri cu apă
15
13
8
X
8.
Drumuri şi căi ferate
X
X
X
X
9.
Terenuri neproductive
X
X
X
X
NOTĂ: Pentru determinarea impozitului pe terenuri la nivelurile prevăzute în tabloul de mai sus se
va aplica coeficientul de corecţie pozitivă 3,00 corespunzător localităţii urbane de rangul III.

IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE ÎN EXTRAVILAN
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
5.1
6.
6.1
7.
7.1
8.
8.1
9.
10.

Categoria de folosinţă/Zona
Teren cu construcţii
Arabil
Păşuni
Fâneţe
Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.crt.4.1
Vie până la intrarea pe rod
Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la
nr.crt.5.1
Livadă până la intrarea pe rod
Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră, cu
excepţia celui prevăzut la nr. crt.6.1
Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu
rol de protecţie
Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări
piscicole
Teren cu amenajări piscicole
Drumuri şi căi ferate
Terenuri neproductive

Zona D
Lei/ha
22
42
20
20
48
X
48
X
8
X
1
26
X
X

NOTĂ: - Pentru determinarea impozitului pe terenuri la nivelurile prevăzute în tabloul de mai
sus, se aplică coeficientul de corecţie pozitivă 2,00, corespunzător localităţii urbane de rangul III şi
zona „D”
- S-a stabilit Zona « D » pentru toate terenurile situate în extravilan din oraşul Solca.
IMOZITUL PENTRU MIJLOACE TRANSPORT

A. Pentru mijloace de transport cu tracţiune mecanică :
Tipul mijlocului de transport

1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea
cilindrică de până la 1.600 cmc inclusiv
2. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea
cilindrică de peste 1.600 cmc inclusiv
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 şi 2.000 cmc
inclusiv
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 şi 2.600 cmc
inclusiv
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 şi 3.000 cmc
inclusiv
6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică peste 3.001 cmc
7. Autobuze, autocare, microbuze
8. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă
autorizată de până la 12 tone inclusiv
9. Tractoare înmatriculate

- lei/an/200 cmc sau fracţiune
din aceasta 8
9
18
72
144
290
24
30
18

Pentru ataşe, taxa anuală se stabileşte la nivelul a 50 % din taxa datorată pentru motociclete,
motorete şi scutere.
În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%.
Vehicule înregistrate
1. Vehicule cu capacitate cilindrică
1.1.
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4800 cmc
1.2.
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4800 cmc
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

lei/200 cmc
2
4
50

B. Pentru autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată
egală sau mai mare de 12 tone :
Autovehicule de transport marfă cum asa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone
Impozitul
(în lei/an)
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată
maximă admisă

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

I. Autovehicule cu două axe
1. Masa de cel puţin 12 t, dar mai mică de 13 t
2. Masa de cel puţin 13 t, dar mai mică de 14 t
3. Masa de cel puţin 14 t, dar mai mică de 15 t
4. Masa de cel puţin 15 t, dar mai mică de 18 t
5. Masa de cel puţin 18 tone

0
133
367
517
517

133
367
517
1169
1169

II. Autovehicule cu trei axe
1. Masa de cel puţin de 15 t, dar mai mică de 17 t
2. Masa de cel puţin 17 t, dar mai mică de 19 t
3. Masa de cel puţin 19 t, dar mai mică de 21 t
4. Masa de cel puţin de 21 t, dar mai mică de 23 t
5. Masa de cel puţin 23 t, dar mai mică de 25 t
6. Masa de cel puţin de 25 t, dar mai mică de 26 t
7. Masa de cel puţin 26 tone

133
231
474
615
947
947
947

231
474
615
947
1472
1472
1472

615
623
973
1545
1545
1545

623
973
1545
2291
2291
2291

III. Autovehicule cu patru axe
1. Masa de cel puţin de 23 t, dar mai mică de 25 t
2. Masa de cel puţin de 25 t, dar mai mică de 27 t
3. Masa de cel puţin de 27 t, dar mai mică de 29 t
4. Masa de cel puţin de 29 t, dar mai mică de 31 t
5. Masa de cel puţin de 31 t, dar mai mică de 32 t
6. Masa de cel puţin 32 tone

C. 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 :
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
(în lei/an)
Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată Axe motor(oare) cu cu
sistem de suspensie
Alte sisteme de
pneumatică sau un
suspensie pentru axele
echivalentele
motoare
recunoscute

I. Vehicule cu 2+1 axe
1. Masa de cel puţin 12 t, dar mai mică de 14 t
2. Masa de cel puţin 14 t, dar mai mică de 16 t
3. Masa de cel puţin 16 t, dar mai mică de 18 t
4. Masa de cel puţin 18 t, dar mai mică de 20 t
5. Masa de cel puţin 20 t, dar mai mică de 22 t
6. Masa de cel puţin 22 t, dar mai mică de 23 t
7. Masa de cel puţin 23 t, dar mai mică de 25 t
8. Masa de cel puţin 25 t, dar mai mică de 28 t
9. Masa de cel puţin 28 tone

0
0
0
60
137
320
414
747
747

0
0
60
137
320
414
747
1310
1310

128
299
491
721

299
491
721
871

II. Vehicule cu 2+2 axe
1. Masa de cel puţin 23 t, dar mai mică de 25 t
2. Masa de cel puţin 25 t, dar mai mică de 26 t
3. Masa de cel puţin 26 t, dar mai mică de 28 t
4. Masa de cel puţin 28 t, dar mai mică de 29 t

5. Masa de cel puţin 29 t, dar mai mică de 31 t
6. Masa de cel puţin 31 t, dar mai mică de 33 t
7. Masa de cel puţin 33 t, dar mai mică de 36 t
8. Masa de cel puţin 36 t, dar mai mică de 38 t
9. Masa de cel puţin 38 tone

871
1429
1984
1984
1984

1429
1984
3012
3012
3012

1579
2197
2197

2197
2986
2986

1395
1937
2679
2679

1937
2679
3963
3963

794
960
1434
1434

960
1434
2283
2283

III. Vehicule cu 2+3 axe
1. Masa de cel puţin 36 t, dar mai mică de 38 t
2. Masa de cel puţin 38 t, dar mai mică de 40 t
3. Masa de cel puţin 40 tone

IV. Vehicule 3+2 axe
1. Masa de cel puţin 36 t, dar mai mică de 38 t
2. Masa de cel puţin 38 t, dar mai mică de 40 t
3. Masa de cel puţin 40 t, dar mai mică de 44 t
4. Masa de cel puţin 44 tone

V. Vehicule 3+3 axe
1. Masa de cel puţin 36 t, dar mai mică de 38 t
2. Masa de cel puţin 38 t, dar mai mică de 40 t
3. Masa de cel puţin 40 t, dar mai mică de 44 t
4. Masa de cel puţin 44 tone

D. Pentru remorci, semiremorci sau rulote*) :
Capacitatea
- lei/an a) Până la o tonă inclusiv
9
b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
34
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
52
d) Peste 5 tone
64
*) cu excepţia celor care fac parte din combinaţiile de autovehicule
(autovehicule articulate sau trenuri rutiere), conform lit.A pct.III.
E. Mijloace de transport pe apă :
1. Luntre, bărci fără motor, scutere de apă, folosite pentru pescuit
şi uz personal
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
3. Bărci cu motor
4. Nave de sport şi agrement
5. Scutere de apă
6. Remorchere şi împingătoare:
a) Până la 500 CP inclusive
b) Peste 500 CP, dar nu peste 2.000 CP
c) Peste 2.000 CP, dar nu peste 4.000 CP
d) Peste 4.000 CP
7. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta

- lei/an 21
56
210
1100
210
X
559
909
1398
2237
182

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:
a) Cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone inclusiv
b) Cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone, dar nu peste
3.000 tone
c) Cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone

X
182
280
490

TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A
AUTORIZAŢIILOR
a) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban:
Nivelurile aplicabile
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism
în anul fiscal 2017
-lei2
a) Până la 150 m inclusiv
5
2
2
b) între 151 m şi 250 m inclusiv
6
2
2
c) între 251 m şi 500 m inclusiv
8
2
2
d) între 501 m şi 750 m inclusiv
10
2
2
e) între 751 m şi 1.000 m inclusiv
12
2
f) Peste 1.000 m
14+0,01 lei/mp
pentru fiecare mp
care depăşeşte
1.000 mp
2. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări
7 lei, pentru fiecare mp afectat
3. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru
7 lei, pentru fiecare mp de
chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi suprafaţă ocupată de construcţie
în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a
panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor
4. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de
11 lei, pentru fiecare racord
racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare,
gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin
cablu
5. Taxa pentru avizarea certificatului de către comisia de
11 lei
urbanism şi amenajarea teritoriului de către primari sau
structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean
6. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură
8 lei
stradală şi adresă
7. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice (art.268, alin (1) din CF)

a) în mediul urban
20 lei
Autorizaţiile prevăzute mai sus se vizează anual, până la data de 31 decembrie a anului
în curs pentru anul următor. Taxa de viză reprezintă 50 % din cuantumul taxei de eliberare a
autorizaţiei.
8. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de
funcţionare
9. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe
planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri,
deţinute de consiliile locale

14 lei
28 lei, pentru fiecare mp sau fracţiune
de mp

10. Taxa pentru eliberarea certificatului de producător
11. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei
privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică
(restaurante, baruri, alte activităţi recreative – cod
CAEN ) grupa 561, 563, 932.

60 lei
-cu suprafaţa până la 50 mp – 50 lei
-de la 51 mp până la 100 mp – 100 lei
-de la 101 mp până la 150 mp – 150 lei
-de la 151 mp până la 200 mp – 200 lei
-de la 201 mp pană la 300 mp – 250 lei
-de la 301 mp pană la 400 mp – 300 lei
- de la 401 mp până la 500mp – 350 lei
- peste 500 mp 400 lei
12. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru o clădire care urmează a fi folosită
ca locuinţă sau anexă la locuinţă este egală cu 0,5 % din valoarea autorizată a lucrărilor de
construcţii.
13. Pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea
realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, taxa este de 3 % din
valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.
14. Pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori
campinguri, taxa datorată este de 2 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.
15. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele
prevăzute anterior, este egală cu 1 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv
instalaţiile aferente.
16. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, parţială sau totală, 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 poate
modifica astfel încât să reflecte porţiunea din construcţie care urmează a fi demolată.
17. Pentru prelungirea certificatului de urbanism, precum şi a autorizaţiilor de construire taxa
este de 30 % din valoarea taxei iniţiale.
TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI RECLAMĂ ŞI
PUBLICITATE:
Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
-lei/mp sau fracţiune de mpa) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o
32
activitate economică
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru
23
reclamă şi publicitate
Contribuabilii care beneficiază sub diverse forme de serviciul de reclamă şi publicitate sunt
obligaţi să încheie contracte în acest sens şi datorează bugetelor locale o taxă de reclamă şi
publicitate de 3 % din valoarea contractului, exclusiv taxa pe valoare adăugată aferentă.
Taxa datorată se plăteşte lunar de către cel care efectuează reclama şi publicitatea, la bugetul
local până la data de 10 a luni următoare, pe toată perioada desfăşurării contractului, începând cu
luna în care taxa a devenit exigibilă.
IMPOZITUL PE SPECTACOLE:

Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din
vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor după cum urmează:
a) 2%, în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă,
operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la
cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională;
b) 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a).
Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare
celei în care a avut loc spectaco1lul.

ALTE TAXE LOCALE ŞI SPECIALE

Taxa pentru eliberarea / vizarea anuală a autorizaţiei de
comerţ/ prestări servicii

Taxa privind eliberarea acordului pentru desfăşurarea de
activităţi temporare pe domeniul public şi privat al
oraşului Solca(spectacole, focuri de artificii, expoziţii,
caravane, etc)
Taxa privind eliberarea acordului pentru desfăşurarea de
activităţi comerciale pe domeniul public şi privat al
oraşului Solca.
Taxa anuală pentru vehicule lente cu tracţiune mecanică
Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale
administrativă
Taxa de salubritate persoane fizice

cu suprafaţa până la 50 mp
– 30 lei
-de la 51 mp până la 100 mp
– 50 lei
-de la 101 mp până la 150
mp – 80 lei
-de la 151 mp până la 200
mp – 100 lei
-peste 200 mp – 130 lei
100 lei/activitate

2 lei/mp/zi

40 lei/an
500 lei
2,5 lei/pers./lună

TAXA DE SALUBRITATE PERSOANE JURIDICE
A) Culte Religioase,cabinete medicale, unităţi poştale, de
telefonie, CEC, staţii PECO, întreprinderi familiale cu activităţi
de prestări servicii, întreprinderi individuale cu activităţi de
prestări servicii etc.
B) Pensiuni turistice, unităţi de alimentaţie publică, mixte,
întreprinderi familiale cu activităţi de comerţ, întreprinderi
individuale cu activităţi de comerţ, SRL-uri, SC – uri şi Centre de
Plasament
C) Instituţii publice (Căminul pentru Persoane Vârstnice, Garda
de Intervenţie, Poliţie, Ocol Silvic, Liceul Tehnologic „Tomşa
Vodă”) şi Hanul Solca

20 lei/lună/locaţie

40 lei/ lună/locaţie

160 lei/lună/locaţie

Debitarea cu taxa de salubritate la persoanele fizice se face din oficiu, în baza datelor
existente în registrul agricol şi în evidenţele fiscale (dar nu mai puţin de o persoană şi nu mai
mult de patru persoane pe familie).
În cursul anului titularii de rol din registrul agricol pot notifica modificările survenite în
componenţa familiei în ceea ce priveşte numărul beneficiarilor serviciilor de salubritate (deces,
naştere, plecări pentru o perioadă îndelungată din localitate), taxa recalculându-se începând cu
data de 01 a lunii următoare celei în care a intervenit modificarea respectivă.
Debitarea taxei de salubrizare la persoanele juridice se va face din oficiu, în baza
datelor din evidenţele fiscale ale Primăriei oraşului Solca.
În decursul anului persoanele juridice pot notifica modificările survenite (încetarea
activităţii, suspendarea activităţii, desfăţurarea de activităţi temporare, desfiinţarea punctului
de lucru aflat pe raza oraşului Solca), prezentând în acest sens documente justificative de la
Registrul Comerţului sau alte acte justificative, declaraţie pe propria răspundere, taxa
recalculându-se începând cu data de 01 a lunii următoare de la data depunerii notificării.

În cazul în care sediul persoanei juridice coincide cu domiciliul persoanei fizice, taxa de
salubritate se achită doar corespunzător persoanei juridice dacă aceasta achită taxa pentru un
an întreg.
Termenele de plată a taxei de salubrizare datorate sunt:
b) 50% până la 31 martie 2017;
c) 50% până la 30 septembrie 2017.
Neachitarea la termenul de scadenţă de către debitori a obligaţiei de plată către bugetul
local, atrage după sine majorările întârziere prevăzute de lege.
Pentru plata cu anticipaţie a taxei de salubrizare, de către persoanele fizice şi juridice,
datorate pentru întregul an, până la 31.03.2017, se acordă o bonificaţie de 10%.
Se exceptează de la plata taxei de salubrizare veteranii de război şi văduvele de veterani
de război, persoanele încadrate în grad de handicap grav şi accentuat (numai persoanele în
cauză, fară a beneficia de scutire şi ceilalţi membrii ai familiei), din oraşul Solca, în baza
documentelor justificative.
Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31.12.2016 până la suma de 40 lei
datorate şi neachitate de către debitori la bugetul local al oraşului Solca se anulează.
Pentru anul 2017 se aprobă taxele pentru utilizarea spaţiilor din piaţa agroalimentară a oraşului Solca, după cum urmează:
d) Pentru vânzarea de orice fel de bunuri în piaţă:
- Din căruţe ………………………………..2 lei/zi
- Din autovehicule de orice tonaj…………3 lei/zi
b) Pentru folosirea platourilor, meselor, tarabelor, de către:
- Producători particulari……………………….. 2 lei/zi/mp
- Agenţi economici………………………………..3 lei/zi/mp
c) Pentru închirierea de mese (anual/semestrial)………….3 lei/zi/mp
d) Pentru folosirea platourilor din piaţă pentru expunerea spre vânzare de
diverse produse: răsaduri, pomi fructiferi, obiecte de ocazie, etc……….2 lei/zi/mp
Persoanele care se sustrag de la plata taxelor prevăzute la art.1, vor fi sancţionate cu
amendă de la 25 lei la 50 lei. Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se va face de
către organe ale Poliţiei locale şi de către împuterniciţi ai primarului, desemnaţi prin
dispoziţie.
Este interzisă desfacerea de produse în afara perimetrului pieţii.

SANCŢIUNI:
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
Art. 493 alin (3) Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279
lei, iar cele de la lit.b) cu amendă de la 279 lei la 696 lei
Art. 493 alin (4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 325 lei la 1578 lei.
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
Art. 493 alin (5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la
alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%, respectiv:
- contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la
280 lei la 1116 lei iar cele de la lit.b) cu amendă de la 1113 lei la 2784 lei;
- încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea,
evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de
intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă
de la 1300 lei la 6312 lei.

LEGEA NR.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi
completările ulterioare
ANEXA – LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
Extras din norma juridică

Nivelurile ajustate
pentru anul 2017
- lei CAP. I. Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe,
Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie şi de notarii publici,
precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice
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.Eliberarea certificatului de producător

Punct abrogat prin
art. 14 din OUG nr.
41/2016

Punct abrogat prin
art. 79 lit j) din
Ordonanţa
Guvernului nr.
36/2002 privind
impozitele şi taxele
locale
3. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:
X
- pentru animale sub 2 ani
Punct abrogat prin
art. 14 din OUG nr.
41/2016
- pentru animale peste 2 ani
Punct abrogat prin
art. 14 din OUG nr.
41/2016
4. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap
X
de animal, în bilete de proprietate:
- pentru animale sub 2 ani
Punct abrogat prin
art. 14 din OUG nr.
41/2016
- pentru animale peste 2 ani
Punct abrogat prin
art. 14 din OUG nr.
41/2016
5. Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală
Punct abrogat prin
art.1 pct.144 din
Legea nr. 174/2004
pentru aprobarea OG
nr. 92/2003 privind
Codul de procedură
fiscală
6. Certificat de edificare/extindere a construcţiilor
Punct abrogat prin
art. 14 din OUG nr.
41/2016
7. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar
Punct abrogat prin
art. 14 din OUG nr.
41/2016

8. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a
sexului

Punct abrogat prin
art. 14 din OUG nr.
41/2016
9. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei
Punct abrogat prin
art. 14 din OUG nr.
41/2016
10. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare Punct abrogat prin
civilă întocmite de autorităţile străine
art. 14 din OUG nr.
41/2016
11.Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă
Punct abrogat prin
art. 14 din OUG nr.
41/2016
12.Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase,
Punct abrogat prin
distruse sau deteriorate
art. 14 din OUG nr.
41/2016
CAP.2. Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor
în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit
1. Acte de identitate:
a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţeni români,
eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii
străini şi pentru persoanele fără cetăţenie, precum şi înscrierea menţiunilor
privind schimbarea domiciliului sau reşedinţei cetăţenilor români
b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei

X
5

Abrogat prin OUG
nr. 70/2009
c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor Punct abrogat prin
fără cetăţenie
art. 14 din OUG nr.
41/2016
d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate şi legitimaţii
Abrogat prin OUG
provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate
nr. 70/2009
2. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor
Abrogat prin OUG
date din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei
nr. 70/2009
3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare
3
4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit
Punct abrogat prin
art. 14 din OUG nr.
41/2016
CAP.3. Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor
de conducere
1. Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători
X
de autovehicule:
a) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile
6
şi subcategoriile A, A1, B, B1, şi B+E
b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria Abrogat prin OUG
A
nr. 70/2009
c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând
Abrogat prin OUG
uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E
nr. 70/2009
d) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând
28
uneia dintre categoriile sau subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E,
D1+E, Tb şi Tv
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