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PROCEDURA DE CALCUL ȘI DE STABILIRE A TAXELOR 

PREVĂZUTE 

LA ART.486 DIN LEGEA NR.227/2015 – CODUL FISCAL, 
 în vigoare de la data de 1 ianuarie 2019 

 

TAXE SPECIALE 
 

 
Conform prevederilor art. 484 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru funcționarea unor servicii 

publice locale create în interesul persoanelor fizice și juridice, Consiliile locale pot 

adopta taxe speciale. 
Potrivit art. 484 alin. (3) ” Taxele speciale se încasează numai de la 

persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau 

serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare 
al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii ce 

intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu.” 

La nivelul comunei Dochia, județul Neamț se stabilesc următoarele taxe 
speciale: 

 

TAXA SPECIALĂ PENTRU PROTECȚIE CIVILĂ 
  

Conform art. 25 lit. (d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, 

Consiliile locale stabilesc, în condiţiile legii, taxe speciale pe linia protecţiei civile. 

 
Se stabilește taxa pentru protecție civilă  -  5 lei /gospodărie 

 

Taxa specială de protecția civilă se datorează anual, cu două termene de 
plată: 31 martie 2019 și 30 septembrie 2019.  

Sunt exceptate de la plata taxei speciale pentru protecție civilă instituțiile 

bugetare și persoanele fizice încadrate în Serviciul Public Voluntar pentru Situații de 

Urgență, aprobate prin Dispoziția primarului comunei. 
 

TAXĂ PENTRU SERVICIUL DE PAZĂ COMUNALĂ 
 

Conform art. 18 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, 

bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, plata serviciilor de pază în mediul rural, 

precum şi procurarea de echipamente de protecţie, însemne şi mijloace de apărare 
sau utilitare, necesare bunei executări a serviciului de pază, se asigură din bugetul 

local. Pentru plata serviciilor de pază, consiliile locale pot institui taxe speciale, 

conform legii. 
 

    Se stabilește taxa pentru serviciul de pază comunală  -  5 lei /gospodărie 

 

Această taxă se datorează anual, cu două termene de plată: 31 martie 2019 și 30 
septembrie 2019. 

 



 

 
TAXE DE URBANISM 

 

 Conform art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,  

pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice 
şi juridice, consiliile locale aprobă taxe speciale. Cuantumul taxelor speciale se 

stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru 

acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice de interes 
local, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare 

a acestor servicii. 
 
  

Se stabilesc următoartele taxe specifice Compartimentului urbanism 

și amenajarea teritoriului: 
 

- Taxă formular ”Certificat urbanism” – 20 lei; 

- Taxă formular ”Autorizație construcție/desființare” - 30 lei; 

- Taxă obținere aviz/acord – 50 lei; 
- Taxă emitere adeverință de existență sau inexistență construcții – 50 lei; 

- Taxă de urgență pentru eliberarea certificatului de urbanism – 100 lei (o zi 

lucrătoare de la data înregistrării/depunerii documentației complete) 
- Taxă de urgență pentru eliberarea autorizațiilor de construire/desființare pe 

tipuri de lucrări: 

a) Categorii de construcții la care se acceptă documentația tehnică cu 
conținut simplificat, conform Ordinului nr. 119/2009 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 (branșamente, 

racorduri la utilități, anexe, împrejmuiri, șarpante, panouri, firme, 

organizare de șantiere) – 100 lei (o zi lucrătoare de la data 
înregistrării/depunerii documentației complete); 

b) Locuințe cu și fără racorduri la utilități – taxa se calculează la categoria de 

lucrări determinată – 60 lei (o zi lucrătoare de la data 
înregistrării/depunerii documentației complete); 

c) Construcții cu altă destinație decât cea de locuință – 100 lei (o zi 

lucrătoare de la data înregistrării/depunerii documentației complete); 
Conform Legii  nr. 50/1991, certificatele de urbanism și autorizațiile de 

construire/desființare se emit în maxim 30 de zile de la înregistrare. 

  

                            TAXE PENTRU COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ 
   

Conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare și a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, se 
stabilesc următoartele taxe: 

 

- Taxă oficiere casătorie în timpul programului primăriei – 50 lei;  
- Taxă oficiere căsătorie în afara orelor de program – 100 lei; 

- Taxă oficiere căsătorie în afara sediului primăriei – 150 lei; 

- Taxă eliberare certificat stare civilă – 10 lei; 

 
 

 



 
 

TAXE SPECIALE PENTRU COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABILITATE, 

TAXE ȘI IMPOZITE 

 
Conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare și a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, se 

stabilesc următoartele taxe: 
 

- Taxă emitere certificate fiscale – 5 lei/persoană fizică  

                                             - 15 lei/persoană juridică; 

     -   Taxă eliberare copii după chitanțe și alte documente fiscale – 5 lei; 
     -   Taxă pentru înregistrarea declarațiilor – 2 lei; 

- Taxă înregistrarea vehiculelor cu tracţiune animală, a mopedelor, a 

tractoarelor şi a celorlalte vehicule:- inregistrare vehicule cu tractiune 
animala: 15 lei; 

                                  - inregistrare mopede: 25 lei; 

                                 -  inregistrare tractoare şi celelalte vehicule: 50 

lei/pers. fizică și 100 lei/pers. juridică. 
- Taxă înregistrare autovehicule 50 Lei 

- Taxă consultare dosar fiscal sau de executare – 10 lei; 
 

TAXE SPECIALE PENTRU COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL 
 

Conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare și a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, se 

stabilesc următoartele taxe: 

 
- Taxă eliberarea adeverințelor – 1 leu/persoană fizică și 5 lei/persoană 

juridică – regim normal; 

- Taxă eliberare adeverințelor în regim de urgență (maxim 48 ore): 5 lei/pers. 

fizică și 10 lei/pers. juridică; 
- Taxă măsurare teren la solicitarea cetățeanului: 30 lei/parcelă; 

- Taxă pentru eliberare de copii după adeverințe de proprietate, procese 

verbale de punere în posesie, cereri de reconstituire a dreptului de 
proprietate – 5 lei; 

- Taxă eliberare Anexa 24 – 5 lei; 

- Taxă eliberare copie registru agricol – 5 lei/exemplar; 
- Taxă eliberare tabel parcelare/extras – 5 lei/exemplar;  

- Taxă eliberare extras plan parcelar definitiv cu numere cadastrale – 50 lei; 

- Taxă pentru înregistrarea în Registrul special a contractelor de arendă: 1 ha 

= 5 lei; 1 ha - 5 ha = 10 lei; 5 ha – 10 ha = 25 lei; peste 10 ha = 50 lei; 
- Taxă eliberare certificat pentru atestarea posesiei sub nume de proprietar – 5 

lei;  
 

                                          ALTE TAXE SPECIALE 
 

 Conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare și a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, se 

stabilesc următoartele taxe speciale: 

- Taxă pentru fotocopiere documente(xerox): format A4 – 0,5 lei/pag.  



                                                                     format A3 – 1 leu/pag. 

- Taxă transmitere fax : național – 2 lei/pag. și internațional – 5 lei/pag.  
- Taxă eliberare documente arhiva Primăriei – 5 lei/document și 1 leu/pag. 

copiere document din arhivă ; *) orice copiere necesită căutarea 

documentului; 

- Taxă permis biblioteca comunală – 1 leu/persoană; 
- Taxă pentru eliberarea unei autorizaţii/ acord funcționare, pentru 

desfǎşurarea unei activitǎţi economice - alta decat cea de alimentație publică 

– 25 lei; 
- Taxă anuală de viză pentru autorizaţiile/ acord funcționare pentru  

desfǎşurare a unei activitǎţi economice - alta decât cea de alimentație publică 

– 10 lei; 

- Taxă efectuare anchetă socială – 5 lei; 
- Taxă eliberare adeverințe de către Compartimentul asistență socială – 1 

leu/persoană, regim normal și 5 lei/persoană în regim de urgență (maxim 

48 ore); 
- Taxă specială salubrizare (pentru beneficiarii care nu au încheiat contracte de 

salubrizare cu operatorul specializat) - 3,12 lei/persoană fizică, conform H.C.L 

Dochia nr. 58/19.08.2016. 

 
 

Taxa zilnică achitată de persoanele fizice sau juridice care ocupă 

temporar locuri publice 
A. 

Nr. 
crt. 

 Persoane fizice Persoane juridice 

1. Taxa pentru vânzări de produse sau 
prestări de servicii diverse la chișcuri, 

tonete, terase 

2 lei/mp/zi 3 lei/mp/zi 

2. Taxa pentru depozitare de diverse 
materiale 

2lei/mp/zi 3 lei/mp/zi 

3. Taxa pentru confecţionare de produse 2 lei/mp/zi 2 lei/mp/zi 

4. Taxa pentru ocuparea temporară a 
locurilor publice în alte scopuri decât 
pentru vânzarea de produse, prestări 
servicii diverse, depozitare de materiale, 
confecţionare de produse 

 
2 lei/mp/zi 

 
2 lei/mp/zi 

5. Taxa pentru parcare temporară pe 
domeniul public 

0, 5 lei/auto/oră 0, 5 lei/auto/oră 

6. Taxa pentru parcare comercianţi 3 lei/zi 3 lei/zi 

7. Taxa pentru comerț stradal ambulant 10 lei/zi 10 lei/zi 

      

Procedura de calcul şi plata taxelor pentru folosirea locurilor publice de parcare 
este  următoarea : 

      pentru fiecare metru pătrat ocupat de comercianti ,taxa se stabileşte în sumă 

de 0,0125 lei/mp/oră (0,0125 lei/mp x 24 ore x 10 mp = 3,00 lei); 
  
    Încasarea taxelor prevăzute la punctul A) se face anticipat la casieria Primăriei comunei Dochia.  

 

 



Taxa pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor 

destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică 

locală   -  50 lei/an 
 

Lista echipamentelor şi utilajelor pentru care se datorează taxa prevăzută la 

punctul B) : 
      

1. autocositoare; 
     2. autoexcavator (excavator pe autoşasiu); 
         3. buldozer pe pneuri; 
          4. încărcător cu o cupă pe pneuri; 
     5. tractor pe pneuri; 
     6. combină agricolă  
          7. remorci, semirecmorci înregistrate la nivel local. 
 
 
 

C) Taxa pentru deţinerea sau utilizarea mopedelor care folosesc 

infrastructura publică locală   -   50 lei/an 
 
Taxa datorată pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate 

obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, precum şi taxa  pentru 
deţinerea sau utilizarea mopedelor care folosesc infrastructura publică locală, existente în 
patrimoniul persoanelor fizice sau juridice, se stabilesc prin declaraţia de impunere, depusă 

anual până la data de 31 ianuarie a anului în curs, la Compartimentul taxe şi impozite din 
cadrul Primăriei comunei Dochia şi se achită  la aceleaşi termene ca şi în cazul taxei pentru 
mijloacele de transport prevăzute la art. 470  din Legea nr.227/2015-Codul Fiscal. 

Pentru echipamentele și utilajele dobândite după data de 1 ianuarie, taxa se 
datorează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care au fost dobândite 
acestea, proporțional cu perioada rămasă până la sfârșitul anului fiscal și se achită în cel 

mult 30 de zile calendaristice de la data dobândirii. 
Pentru echipamentele, utilajele şi mopedele înstrăinate ori scoase din funcţiune, 

taxele locale aferente se dau la scădere începând cu data de întâi a lunii următoare celei în 
care s-a produs modificarea, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal.  

Pentru echipamentele, utilajele şi mopedele dobândite sau înstrăinate în cursul 
anului, contribuabilii vor depune declarație fiscală în termen de 30 de zile de la data 
dobândirii/înstrăinării , însoțite de documente justificative. 

Nedeclararea sau declararea peste termen a dobândirii  sau înstrăinării 
echipamentelor și utilajelor constituie contravenție și se sancționează conform Codului fiscal. 
Primăria comunei Dochia nu deține în proprietate echipamente și utilaje destinate 
obținerii de venituri. 

 


