JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL MOLDOVENI
ANEXA Nr.4
la HOTARAREA CONSILIULUI
LOCAL AL COMUNEI MOLDOVENI
Nr. 92 din 09.12.2019

P R O C E D U R A

de calcul şi de plată a taxelor prevăzute la art. 486 din legea nr. 227/2015 – Codul Fiscal,
aplicabillă în comuna Moldoveni,judeţul Neamţ în anul 2020
1. Taxa zilnica pentru utilizarea temporară a locurilor publice – 29 lei – care se va achita la obţinerea
aprobării;
2. Taxa zilnică pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor destinate în scopul obţinerii de venit (
tăiat lemne la circular, finisat scânduri, ş.a.) – 14 lei;
3. Taxa pentru ocuparea locurilor publice de către parcuri de distracţii - 1,4 lei/mp/zi.
4. Taxă pentru firmele care organizează acțiuni promoționale, prezentări de firmă: 13 lei/mp/zi.
5. Pentru vehiculele lente deţinute de persoanele fizice ori juridice din fără capacitate cilindrică
evidențiată,se stabileşte o taxă anuală în cuantum de 79,00 lei,care se va achita până la data de 31 martie
2020.
- pentru vehiculele lente dobândite în cursul anului,taxa stabilită se datorează începând cu data de
întâi a lunii următoare celei în care s-a dobândit vehiculul,proporţional cu perioada rămasă până la finele
anului.
- pentru vehicolele lente deţinute de persoanele fizice ori juridice la data de 01 ianuarie 2020,
deţinătorii acestora au obligaţia să depună declaraţie fiscală la compartimentul financiar al Primăriei
Moldoveni,până cel târziu la data de 31.01.2020,iar pentru cele ce vor fi dobândite în anul 2020, vor depune
declaraţii în termen de 30 zile de la data dobândirii.
6. Cuantumul chiriilor lunare ce se vor aplica în anul 2020 pentru spaţiile din administrarea
Consiliului Local Moldoveni,judeţul Neamţ închiriate, se stabileşte la 5 lei/lună pentru fiecare metru pătrat de
spaţiu închiriat.
7. Pentru concesionarea directă a terenurilor aferente clădirilor închiriate,ori altor terenuri din
domeniul privat al comunei,aferente unor construcţii,în anul 2020,se stabileşte o taxă în sumă de 0,1 lei /
m.p./ an,care va fi achitată până la data de 31 martie 2020.
8. Taxa pentru închirierea spaţiului necesare pentru buna desfăşurare a activităţii cabinetului medical
individual din satul Moloveni se stabilește la 5 lei mp/an şi se va achita trimestrial până la sfârşitul ultimei
luni din trimestru.
9.Pentru închirierea unor suprafeţe de teren din incinta Oborului-Bazar Moldoveni în anul 2020,se
stabileşte un cuantum de 5 lei pe metru pătrat de teren închiriat/lună.
9. Pentru închirierea Căminul Cultural Moldoveni în vederea realizării de spectacole sau adunări
publice pe diverse teme, se stabilesc următoarele taxe:
Între 1 – 6 ore
70 lei
Între 7 – 12 ore
150 lei
Între 13 – 18 ore
200 lei
Între 19 – 24 ore
250 lei
10. Pentru închirierea buldoexcavatorului din dotarea comunei se stabileşte o taxă orară astfel:
- pentru persoanele domiciliate în comună 120 lei/oră;
- pentru persoanele domiciliate în alte localităţi 180 lei/oră
11. Pentru inregistrarea contractelor de arende/acte aditionale/anexa se stabileste o taxa de 10 lei /
contract/act aditional/anexa. Suma se achită de către arendaş înainte de înregistrarea acestuia şi se încasează
de către casieria primăriei.

12. Pentru beneficiarii de branşamente la reţeaua de alimentare cu apă din comuna Moldoveni se
stabileşte un tarif de plată de:
- 100 lei branșarea si montarea apometrului;
- 3 lei / 1 metru cub de apă consumată, înregistrată de apometrul de branşament.
13. Taxă pentu paza comunală:
- persoanele fizice care locuiesc pe raza localității noastre - 16 lei/gospodărie/an,
- persoanele fizice care nu locuiesc pe raza localității noastre – 10 lei/gospodărie/an.
Sunt scutite pe la plata taxei pentru pază veteranii de razboi, vaduvele veteranilor de razboi și
persoanele cu handicap gradul 1, accentuat și grav.
14. Taxa de salubrizare:
- Taxă de 96,00 lei /an – pentru toate gospodăriile compuse din 2 sau mai multe persoane;
- Taxă de 48,00 lei /an – pentru toate gospodăriile cu una persoană;
- Taxă de 48,00 lei /an – pentru toate gospodăriile nelocuite sau locuite temporar;
- Taxă de 300,00 lei/an – pentru toți utilizatorii non-casnici care desfășoară activitate (punct de lucru /
un punct de lucru).
Se subventioneaza de la bugetul local in proportie de 100% costurile aferente serviciilor de salubrizare in
urmatoarele situatii;
- Pentru persoanele incadrate in gradul I și II de invaliditate, persoanele cu handicap grav si accentuat.
- Pentru peroanele care au calitatea de veteran de razboi si vaduve de veteran de razboi
- Pentru persoanele care beneficiaza de ajutor social
15. Taxă utilizare și întreținere drumuri exploatație agricole 5 lei/ ha. Aceasta se achită de către
utilizatorii de terenuri agricole în momentul eliberării adeverințelor pentru subvenții APIA .
16. Taxă pentru folosirea locurilor publice:
a) pentru vânzarea produselor de orice fel din vehicule şi lei/zi
autovehicule
- din vehicule cu tracţiune animală

3

- din autoturisme

5

- autovehicule mari ( autocamioane,autofurgonete)

9

- din autovehicule cu remorcă

11

- din autovehicule lungi

11

17.Tarifele locale datorate pentru prestarea de servicii în favoarea contribuabililor sunt următoarele:
Nr.
Denumirea taxei sau tarifului
Tarif
Tarif
crt.
2019
2020
- lei - lei 0
1
2
3
1.
Tarif pentru eliberarea fişei bunului
12
13
imobil, format A4, lei/exemplar
3.
Tarif pentru eliberarea certificatelor
5
5
fiscale în în ziua când se înregistrează
cererea
4.
Taxă eliberare adeverință în ziua
5
5
înregistrării cererii
5.
Tarif pentru întocmire copii după
20
21
planuri de situaţie:
- format A4, lei/plan

6.
7.

- format A3, lei /plan
respectiv planuri de parcelare/pagina
Taxa pentru eliberarea extraselor ale
documentelor cadastrale
Tarif pentru realizarea de copii xerox la
copiatorul primăriei, lei / pagina

10

10

0,5 lei/pagina A4

0,5
lei/pagina
A4

1 leu/pagina A3
10.

1
leu/pagina
A3
5

Taxa pentru eliberarea duplicatelor
5
după actele de stare civilă în ziua
înregistrării cererii
11.
Taxă procedură divorț pe cale
500
500
administrativă
12.
Taxa pentru eliberarea anexei 24
20
21
(deschidere procedură succesorală)
13.
Taxă eliberare proces-verbal de
10
10
identificare a imobilului în vederea
deschiderii procedurii succesorale
14
Taxă eliberare număr și înmatriculare
55
58
pe comună
18. Taxa pentru măsurarea parcelelor de teren pentru deţinătorii titlurilor de proprietate care au fost
puşi în posesie (inclusiv proprietarii de terenuri care se retrag din asociaţiile agricole), la cerere, va fi în anul
2020 de 52 lei/parcela. Taxa se achită odată cu depunerea cererii de către solicitant.
19. Taxe urbanism:
- cerere pentru liberarea certificatului de urbanism – 5 lei
- cererea pentru prelungirea certificatului de urbanism – 5 lei
- cerere pentru eliberarea autorizaţiei de construire/desfiinţare – 10 lei
- cerere pentru prelungirea autorizaţiei de construire/desfiinţare – 10 lei
- cerere pentru certificat de atestare a edificării/extinderii construcției – 10 lei
Aceste taxe se achită în momentul depunerii cererilor la registratura instituţiei.
20. Taxa pentru vânzătorii ambulanți 10 lei/zi.
21.Taxa pentru avizarea documentațiilor topo este de 10 lei/parcela și se plătește de către specialistul
care întocmește documentațoa și solicită avizarea.
22. Taxa pentru afişare cerere vânzare teren extravilan conform Legiinr.17/2014 va fi în anul 2020 de
31 lei. Taxa se achită la înregistrarea cererii de vânzare la registratura instituţiei.
23. Taxa pentru eliberarea Acordului de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale pe raza
Comunei Moldoveni, conform HCL nr. 25 din 20.03.2017 privind aprobarea Regulamentului pentru
eliberarea a Acordului de functionare privind desfăşurarea activităţilor comerciale de către agentii economici
pe raza comunei Moldoveni , judeţul Neamţ, se stabilește la 105 lei / an pentru fiecare societate.
24.Taxele instituite la pct.1 – 23 se fac venit la bugetul local al comunei Moldoveni, judeţul Neamţ.
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