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Nr. _ din _ decembrie 2021

L TAXE SPECTALE gI ALTE TAXE LOALE

Afticolul484 din Codul fiscal

7, Taxa de habitat

Pe raza comunei Jibucani, judelul Neam! colectarea degeurilor provenite dingospod5rii se face in_sistem individual (din poart5 ih poarti) oe c5fre con..rion.rul s.C.ROSSAL sRL ROMAN, aprobat6 prin HCL Jibucini Nr. 14 din 31.01.2017 privind
delegarea prin concesiune a..gestiunii coroborat5 cu HCL Jibucani Nr. 43 Jin SO.OO.ZO1Z
din privind aprobarea colectSrii degeurilor provenite din goipod6rii in sistem inoiviouat siadoptarea unor mEsuripertru asigurarea salubriz5rii coriunei Jibucani, judelul 

^i#, 
i;HCL Nr. 18 din 15.02.2018. ' "' J-eY;Yr

2. Taxa pentru finanftrea Seruiciului Voluntar Pentru Situalii de ttrgen[d

Taxa constituie venit cu destinalie specialS gi este fundamentat5 pe necesitatea:- asigur5rii resurselor umane, materiale gi financiare destinate pr.r.nirii si gestion5rii
situafiilor de urgen!6, ap5rarea vielii, b.unurilor gi mediului irp;tri;; i'ncEndiilor gi
dezastrelor (inundalii, fenomene meteorlogice peiiculoaie, alunecEri de ieren etc),precum gi realizarea mEsurilor de proteclie civil5.
- dotarea seruiciului cu sisteme de avertilare gi alarmare, mijloace de intervenlie.

.J.{. pentru finantarea Serviciului Voluntar Pentru Situalii Oe urg;ig estedatorat5 at6t dF persoanele fizice - Iocuitori ai comuneiliuucani, iatliae ieiJounerejuridice care igi desfEgoar5 activitatea permanent5 iau temporai5 pe 
-teritoriut

administrativ al comunei Jibucani,
Cuantumul taxei pentru finanlarea Serviciului Voluntar pentru Situalii deUrgent5 . pentry persoanele fizice eite de 15 lei/an/oospodlrie, ii, punt,,

persoanele juridice este de 20 lei/an.
Taxa pentru..finanlarea Serviciului Voluntar Pentru Situalii de Urgenl5 seplStegte^integral-pan5 la primul termen de plat5 - sr martie 2ozz.
In cazul in care termenul de plat5 a taxei pentru finanlarea Serviciului Voluntar

Pentru Situatii de Urgen[5 se implinegte ?ntr-o zi nelucr5toaie, plata se consider5 intermen dacd se efectueazH in ziua lucr5toare imediat urm6toare.
. Pentru neplata la termenul scadent a obligaliei fiscale, se datoreazd dup5 acesttermen major5ri de int6rziere de 2o/o pe lund / fricfune de lun5. cuantumur ilajor5rilor
de int6rziere poate fi modificat prin legile bugetare anuale. 

-

3' Taxa primdriei priuind intabularea dreptului de fotosinfid asupra terenuluiconform legii nn 7/f996
a) persoane fizice

1. Pentru suprafete de ra 1 - 500 mp, incrusiv este de 51 lei;
2. Pentru suprafefe de la 501 - 1000 mp, inclusiv este de toz tei;
3. Pentru suprafete peste 1000 mp este de 153 lei.

b) persoane juridice
1, Pentru suprafete de ra 1- 500 mp, incrusiv este de Tzrei;
2. Pentru suprafele de la 501 - 100b mp, inclusiv este de r4s tei;
3, Pentru suprafele peste 1000 mp este de 215 lei.
Taxa prev5zuti. la punctul 3, 

9a- tax5 special5, in cuantumul precizat, estemotivata de prevederile Legii nr. zftggo privind caaaitrut gi publicitatea imobiliar5,



republicat5, unde, la art. 12 alin. 3, se dispune cH planurile gi registrele cadastrale se linta 
.zi, .!n concordan!5 cu situalia de pe teren, in baia lerdr"itoigi .orrniCeriior facute

potrivit legii.
Taxa constituie venit cu destinalie special5, fiind instituitH pentru verificarea

documentaliei depuse de cHtre solicitant gi emiterea acordului piirina intabularea
dreptului de proprietate al comunei Jibucani pentru imouitete aniie in piopri.tut.u
public5 sau privat5 a comuneiJibucani.

4, Taxd publicitate Legea nn tZ/2Ot4:25lei

5, Tarife locale speciale
5.1. cEutare acte in arhiv5 - g lei/doc;
5.2. eliberare copii arhiv5 -5 lei/doc;
5.3. eliberare acte in regim de urgenl5 (24 ore) - 15 lei/ac[
5.4. multiplicare xerox;

- format A4 - 0,50 lei/pagin6;
- format A3 - 1 leu/paginH;
- 10 lei pentru fiecare contract de arendare gi 6 lei pentru actul adilional

la contractul de arendare; j

5.5. certificat de atestare fiscal5/registrul agricol _ g lei;
5.6. eliberare certificat de stare material5 _1S tei;
5.7. inchiriere imobile aflate in proprietatea public5 sau privat5 a comunei
Jibucani pentru manifest5ri private:

- nunti, pentru care urmeaz5 a se percepe 4 leil'rrz (dar nu mai mult de
400 tei);
- botezuri, pentru care urmeaz5 a se percepe 2lei/mz (dar nu mai mult
de 200 tei).
- prest5ri seruicii pentru personae fizice 9i juridice cu buldoexcavatorul,
pentru care urmeaz5 a se percepe 100 lei/ort

5.8. pentru desfacerea produselor ce fac obiectul comerlului in piele, tSrguri,oboare, standuri situate_ de-a lungul drumurilor publice, in parc6ri sau'in'iite tocuristabilite pentru anul 2022se indexeaz5, astfel :- v6nz5tori ambulanli - 30 lei/zi;- c5ru!5 cu marf5 - 10 !ei/zi;- autoturism cu marf5 - 10 Iei/zi;- autocamioane cu marf5 - lO leitzi;- autocamioane cu marf5 + remorc5 - 1:Oleilzi;- taxH tarabH + chiogcuri - tO lei 'm, ?i. '

5.L0. Taxe pentru activitatea Ae starc civitd
5.10.1. Taxa pentru oficierea c5s5torieiin zilele nelucrStoare (s6mb5ta, duminica
gi sHrb5torile legale) - 80 lei;
5'10.2. TaxE pentru incheierea c5s6toriei inainte de expirarea termenului de 10
zile stabilit prin lege - 120 lei;
5'10'3. Taxa pentru eliberarea la cerere a formularului Cerere pentru deschiderea
procedurii succesorale- 35 lei;
5,10.4. Taxa.pentru oficierea cHsEtoriei ?n alt loc dec6t sediul Compartimentului
de Stare CivilH - 150 lei;
5.10.5. Taxa pentru inregistrarea, la cerere, in actele de stare civilE, a schimb5rii
numelui gi a sexului - 15 lei;
5.10.6. TaxH pentru rectificarea actelor de stare civilH - 20 lei;
5.10.7. Taxa pentru desfacerea c5sHtoriei pe cale administrativ5 - 500 lei.
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Taxele pentru activitatea de stare civilS prevEzute la punctele 5.10.1. - 5.10.7.sunt venituri cu destinatie special5, fiind instituite in vederea acoperirii cheltuielilor deorganizare gi functionare a compaftimentului de Stare civiie.
Incasarea taxelor astfel instituite pentru activitatea specific5 stirii civile se faceanticipat la casieria primHriei.
Taxa pentru oficierea c5s5toriei in zile nelucrEtoare gi sHrb5tori legale, se achitEcu anticipatie, la data depunerii documentaliei la starea 

"ciril5, ., .a"priin 11 zilelnaintea oficierii.
Taxa pentru oficierea preferenlialE gi urgent5 a c5sHtoriei se incaseaz5 in cazul incare se solicitH oficierea la o anumita zi sari or5-din zi.
.Taxa pentru eliberarea la cerere a formularului Cerere pentru deschidereaproceduriisuccesoralese achit5 in momentul solicit5rii u..it iu.
Taxa pentru schimbarea de nume sau prenume se achit5 dupi aprobareadispozitiei dat5 de. consiliul Judelean gi in momenirl inran5rii respecgvg dispoziliisolicitantului, la casieria casieria prim5riei.
Urm5rirea incas5rii taxeror revine ofilerurui de stare civir5 deregat

Tarifele de la punctele 5.1. - 5.2. constituie venituri cu destinalie special5 gi seutilizeaz5 pentru acoperirea cheltuielilorgenerate Ae actriiitionarea arhivei electronice.Tarifele de la punctele 5.3. -5.6. constituie venitu?i cu destinali. rp..iura si ,.utilizeaz5 pentru acoperirea cheltuielilor ce se ereaueaz5 p.nti,i 
-r-.lninerea 

laparametrii optimi a sistemului informaticgi asigurarea coniumabirllor pentru aiestea.Tarifele de la punctelle 5.7. - 5.8. con-stituie venituri-cu destinalie speciald gi seutilizeaz5 pentru lucr5rile de intrelinere a imobitetor aftate fr-piriii.tJt".."'plifri.a ,.,privat5 a.comunei Jibucani gi care iunt inchiriate pentru manifest5ri private.- U850 - 205 tei/an;
- U650 - 82lei/an;
- U44S - 51 lei/an;
- combin5 - pentru persoanele care depun declaralii de impunere cu l5lime lucrude - l'='ry&tui

4 m = 257leilan;
penrru persoanele care nu ,., o;rlJo;ffiunere: = 500 rei/an;- remorci peste 3,5 tone _ 103 lei/an

7, Taxd anuald pentru vehicute lente

Prezenta taxH este instituitS ca tax5 localH, ln temeiul art. 4g44 alin. 2 din Legeanr' 22712015 privind codul fiscal, cu modificerir. si-*mptet5iite ,rtlii.i*, pentruutilizarea infrastructurii publice locaie. Vehiculele tente suni mijloace de transport pentrucare nu existH obligatia ?nmatricul5rii, astfel:1. autocositoare;
2, autoexcavator (excavator pe autogasiu);3 autogreder sau autogreper;4, buldozer pe pneuri;

l. compactor autopropulsat;6' excavator cu racleli pentru s5pat ganluri, excavator cu rotor pentru s5patganturi sau excavator pe pneuri;?^. frezS.autoplopursat5 pentru canare sau pentru p6m6nt stabirizat;8. frez5 rutierH;
9. ?ncSrc5tor cu o cup5 pe pneuri;

19. instalatieautopropulsatEdesoftare-concasare;
11. macara cu graifer;



L2, macara mobilE pe pneuri;
13. macara turn autopropulsatH;
t4. masin6 autopropulsaH pentru oricare din urm5toarele:

a. lucr5ri de terasamente;
b. constructia gi intrelinerea drumurilor;
ct decopertarea imbr5cHminlii asfaltice la drumuri;
d. finisarea drumurilor;' e. forat;
f. turnareaasfaltului;
g. inlHturarea zdpezii;
gasiu autopropulsat cu fierHstrdu pentru tiiat lemne;
tractor pe pneuri;
troliu autopropulsatl
utilaj multifunctional pentru intrelinerea drumurilor;
vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de ap5;
vehicul pentru mEcinat gi compactat degeuri;
vehicul pentru marcarea drumurilor;
vehicul pentru t5iat gi compactat degeuri;
motostivu itor (a utostivuitor);
9i altele asemenea,

in cazul vehiculelor lente, taxa pentru oricare tip de vehicul este stabilit5 in
sum5 flxE de 25 lei/an.

15.
16.
17.
18,
19,
20,
21.
22.
23.
24.

Pentru vehiculele lente existente in patrimoniul persoanelor fizice sau juridice la
data de 1 ianuarie, taxa datoratS pentru intregul an fiscal se achiti p6n5 cj t6rziu la
data de 31 ianuarie a anului de referin!8.

Pentru vehiculele lente dobEndite dupE data de 1 ianuarie, taxa se datoreaz5
incep6nd cu data de int6i a lunii urm5toare celei in care s-a dobSndit vehiculul lent,propo(ional cu perio_a_da r5mas5 p6n5 la sf6rgitul anului fiscal respectiv, se aeJar5 gi
se achitE in cel mult 30 de zile calendaristice dL la data dobAndirii.

Pentru vehiculele lente instrEinate taxa se dE la sc5dere incepAnd cu data deintai a lunii urm5toare celei in care a avut toc insiieinuiuu, propo11ional cu perioada
r5mas5 pAnE la sf6rgitul anului respectiv, regularizare. ,rrn.lo, atniiate in plr!];.ano
obiectul compens5rii cu alte impozite gi tale exigibile ii i..u dat5 sau al restituirii
c5tre contribuabil.

8. CONTRACTE DE FIDUCIE

Afticolul 488 din Codul fiscal

- . . 
tl cazul persoanelor fizice gi juridice care incheie contracte de fiducie conformCodului civil, impozitele si taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare

transferate in cadrul operaliunii de fiducie sunt plStite de cEtie nduciar E bugetete
locale ale unit5tilor administrativ-teritoriale unde sunt inrejisirit. or*rii. I.i. r..obiectul operaJiunii d.e fidu.cie, cu respectarea preve.derilor prezentului titlu, incefanJ
cu data de int6i a lunii urm5toare celei tn care a fost incheiat contractul de fiducie


