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ANEXA nr. 3 la H.C.L. nr. 75 din 15. 12. 2021 

 

Procedura  

de calcul și plată pentru taxele locale stabilite în conformitate cu prevederile art. 486 alin. 
(1) si (2) din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările si completările 

ulterioare 

 

Capitolul I  

Dispoziții generale. Categorii de taxe locale 

 

 

Art. 1. (1) Prin prezenta sunt stabilite reguli și proceduri clare de calcul și de plată pentru 
taxele locale prevăzute de art. 486 alin. (1) și (2), din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, 
cu modificările si completările ulterioare, denumite în continuare taxe locale. 

(2) Consiliul local al comunei Farcașa poate institui taxe pentru utilizarea temporară a 
locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de 
arhitectură şi arheologice şi altele asemenea. 

(3) Consiliul local al comunei Farcașa poate institui taxe pentru deţinerea sau utilizarea 
echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri, care folosesc infrastructura publică 
locală, pe raza localităţii unde acestea sunt utilizate, precum şi taxe pentru activităţile cu impact 
asupra mediului înconjurător. 

(4) Taxele prevăzute la alin. (2) şi (3) se calculează şi se plătesc în conformitate cu 
prezenta procedură de calcul și plată pentru taxele locale stabilite în conformitate cu prevederile 
art. 486 alin. (1) si (2) din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările si 
completările ulterioare, denumită în continuare procedură, aprobată de Consiliul local al 
comunei Farcașa. 
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Capitolul II 

Modalități de calcul a taxelor locale 

  Art. 2. (1) Consiliul local al comunei Farcașa poate institui taxe zilnice, în cuantumul 
stabilit prin hotărârea consiliului local prin care se stabilesc taxele și impozitele locale, pentru 
anul fiscal următor,  pentru: 
  a) utilizarea temporară a locurilor publice; 
  b) vizitarea: 
  1. muzeului; 
  3. monumentelor  istorice sau oricăror alte obiective; 
  (2)  Consiliul local al comunei Farcașa poate stabili taxe zilnice pentru utilizarea temporară 
a locurilor publice având în vedere următoarele criterii: 
  A. pentru utilizarea temporară a locurilor publice: 
  1. imobilele sa apartina domeniului public sau privat al comunei Farcașa şi acestea să fie 
administrate direct de către autorităţile administraţiei publice locale. Nu intra sub incidenţa 
prezentului punct imobilele care aparţin domeniului public sau privat al comunei Farcașa şi care 
sunt concesionate, potrivit legii; 
  2. utilizarea temporară a locurilor publice să aibă la baza reguli şi proceduri clare, care să nu 
permită nici un arbitrariu ce ar putea da naştere la favoritisme sau discriminări în raporturile cu 
contribuabilii, adecvate specificului pentru care se datorează taxa, şi anume: 
  2.1. pentru parcarea ocazionala a vehiculelor, taxa se stabileşte în lei/ora/vehicul. Prin 
parcare ocazionala se înţelege staţionarea unui vehicul într-un loc public situat, de regula, într-o 
alta unitate administrativ-teritorială decât cea în care se afla sediul sau domiciliul, după caz, al 
deţinătorului/utilizatorului vehiculului; 
  2.2. pentru parcarea curenta a vehiculelor, taxa se stabileşte în lei/zi/vehicul. Prin parcare 
curenta se înţelege staţionarea în mod obişnuit a unui vehicul într-un loc public, de regula în 
unitatea administrativ-teritorială în care se afla sediul, domiciliul sau reşedinţa 
deţinătorului/utilizatorului. Plătitorii acestei taxe nu datorează aceleiaşi unităţi administrativ-
teritoriale şi taxa prevăzută la pct. 2.1; 
  2.3. pentru depozitarea de materiale, taxa se stabileşte în lei/mp/zi; 
  2.4. pentru realizarea unor lucrări, taxa se stabileşte în lei/mp/zi; 
  2.5. pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerţului, în standuri situate de-a lungul 
drumurilor publice, în parcari sau în alte locuri anume stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale, 
taxa se stabileşte în lei/mp/zi; 
  2.6. pentru ocuparea terenurilor cu construcţii provizorii, autorizate în condiţiile legii, taxa 
se stabileşte în lei/mp/zi; datorarea acestei taxe nu îl exonereaza pe contribuabil de plată 
redeventei sau chiriei, după caz, precum şi de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe 
teren; 
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  B. pentru vizitarea muzeului și a monumentelor istorice sau a oricăror alte obiective, 
denumite în continuare obiective, stabilite ca atare de către autorităţile administraţiei publice 
locale: 
  1. obiectivele sa apartina domeniului public sau privat al comunei Farcașa şi acestea să fie 
administrate direct de către autorităţile administraţiei publice locale. Nu intra sub incidenţa 
prezentului punct obiectivele care aparţin domeniului public sau privat al unităţii administrativ-
teritoriale şi care sunt concesionate, potrivit legii; 
  2. taxele zilnice privesc accesul persoanelor la obiectivele în cauza, regula de baza 
constituind-o stabilirea taxei/vizitator, ca unica modalitate de cuantificare a raportului dintre 
serviciul oferit de autoritate şi contribuabil-vizitator. Cuantumul taxei/vizitator se stabileşte în 
funcţie de importanţa obiectivelor în cauza, precum şi de nivelul cheltuielilor efectuate de acest 
serviciu. 
  Art. 3. (1) Consiliul local al comunei Farcașa poate institui, potrivit art. 486 alin. (2) din 
Codul fiscal, taxe zilnice pentru deţinerea sau utilizarea, după caz, de către persoanele fizice cu 
domiciliul sau reşedinţa în comuna Farcașa, de echipamente și utilaje ( care nu fac parte din 
inventarul activităţii economice pe care persoana fizica respectiva o desfăşoară în mod 
independent sau într-o întreprindere familială, potrivit O.U.G. nr. 44/2008, privind desfășurarea 
activităților economice de către persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și 
întreprinderile familiale) destinate obţinerii de venituri, care folosesc infrastructura locală, pe 
raza localității unde acestea sunt utilizate, precum și taxe pentru activitățile cu impact asupra 
mediului înconjurător. 

(2) Activitățile cu impact asupra mediului înconjurător sunt cele prevăzute în Anexa nr. 1 
,, Lista activităților supuse procedurii de emitere a autorizației de mediu” din Procedura de 
emitere a autorizației de mediu aprobată prin Ordinul nr. 1798/2007. 
      (3) Aceste taxe, se fac venit la bugetul local al comunei Farcașa.   
  (4) Pentru a putea institui taxe zilnice, potrivit art. 486 alin. (2)  din Codul fiscal şi 
implicit pentru a stabili categoriile de echipamente și utilaje destinate obţinerii de venit, 
pentru care se datorează aceste taxe, consiliul local va avea în vedere următoarele criterii 

cumulative: 
  a) echipamentele sau utilajele destinate obţinerii de venit sa reprezinte acea unealta, masina, 
instalatie, aparat, vehicul, care prin caracteristicile sale tehnice serveşte pentru efectuarea unei 
anumite lucrări sau activităţi de prestări de servicii; 
  b) funcţionarea echipamentelor sau utilajelor respective sa determine obţinerea de venituri 
de către persoana fizica ce îl deţine în proprietate sau în folosinţă; 
  c) echipamentul sau utilajul, care îndeplineşte condiţiile prevăzute la lit. a) şi b) sa nu facă 
parte din sfera activităţii economice pe care persoana fizica respectiva o desfăşoară în mod 
independent sau într-o întreprindere familială, potrivit O.U.G. nr. 44/2008, privind desfășurarea 
activităților economice de către personae fizice autorizate, întreprinderile individuale și 
întreprinderile familiale. 
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  (5) Contribuabililor care intra sub incidenţa art. 486 alin. (2)  din Codul fiscal, la data 
efectuării plăţii taxelor locale datorate, li se eliberează o autorizaţie al carei model este stabilit în 
conformitate cu prevederile legale. 
  (6) Exemple de echipamente și utilaje destinate în scopul obţinerii de venit: instalatie pentru 
distilarea amestecului fermentat de fructe sau cereale ori a alcoolului - alambic sau cazan; 
unealta sau masina prevăzută cu o lama, o bandă sau un disc din oţel cu dinti ascutiti pusă în 
mişcare pe cale mecanică sau electrica - motoferastrau, circular sau gater; instalatie special 
amenajată pentru macinarea cerealelor - moara sau urluitoare; autovehicul; vehicul cu tracţiune 
animala; vehicul tras sau impins cu mana; orice alt echipament sau utilaj stabilit de către 
consiliul local. 
  Art. 4. Consiliul local al comunei Farcașa poate institui taxe pentru fiecare echipament sau 
utilaj, al căror cuantum se stabileşte de către această autoritate în lei/an. 
        Art. 5. (1) Taxele locale pentru activitățile cu impact asupra mediului înconjurător se 

stabilesc pentru contribuabilii - societăți comerciale, persoane fizice autorizate, întreprinderi 
individuale și întreprinderi familiale, etc - în funcție de încadrarea activitătii economice, 
desfășurate de aceștia pe raza comunei Farcașa, în codurile CAEN din Anexa nr. 1 ,, Lista 
activităților supuse procedurii de emitere a autorizației de mediu” din Procedura de emitere a 
autorizației de mediu aprobată prin Ordinul nr. 1798/2007. 
 (2) Aceaste taxe locale se stabilesc în lei/activitate/an și se datorează pentru fiecare 
activitate economică desfășurată de contribuabili. 
 

 
Capitolul III 

Modalități de plată a taxelor locale 

 

  Art.6. Taxele locale de natura celor reglementate prin art. 486 alin. (1) si (2) din Codul 
fiscal se plătesc anticipat, respectiv: 
  a) pentru utilizarea temporară a locurilor publice, după cum urmează: 
  1. pentru parcarea ocazionala, taxa se achită pentru fiecare parcare de o ora sau fracţiune 
din aceasta; 
  2. pentru parcarea curenta taxa se achită: 
  2.1. lunar, până cel târziu la data de 15, inclusiv, pentru luna următoare. Pentru perioade 
mai mici de o luna taxa se achită în prima zi a perioadei pentru care se solicita parcarea şi pentru 
întreaga durata; 
  2.2. anual, până cel târziu la data de 15 martie, inclusiv, pentru anul în curs. 
  Taxele pentru parcarea curenta pot fi diferenţiate, în funcţie de situaţiile prevăzute la pct. 1 
şi 2 potrivit politicilor fiscale locale.  
  În toate cazurile se poate utiliza permisul de parcare ca mijloc de identificare a plătitorilor, 
al cărui model şi a cărui procedura de evidenţiere se stabilesc de către autorităţile deliberative ale 
administraţiei publice locale interesate; 
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  3. pentru depozitarea de materiale, taxa se achită la data obţinerii autorizaţiei de la 
compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Farcașa, a carei eliberare se face pe bază de cerere. Modelul de cerere şi cel 
al autorizaţiei pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru depozitarea de materiale se 
stabilesc de către Consiliul local al comunei Farcașa; 
  4. pentru realizarea unor lucrări, taxa se achită la data obţinerii autorizaţiei de la 
compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Farcașa, iar eliberarea autorizaţiei se face pe bază de cerere. Modelul de 
cerere şi cel al autorizaţiei pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru realizarea de 
lucrări se stabilesc de către Consiliul local al comunei Farcașa; 
  5. pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerţului în standuri situate de-a lungul 
drumurilor publice, în parcari sau în alte locuri anume stabilite prin hotărâre a Consiliului local al 
comunei Farcașa, taxa se achită zilnic sau pe bază de abonament pentru o perioadă mai mare de o 
zi, caz în care taxa se achită la eliberarea abonamentului. 
   
  6. pentru ocuparea terenurilor cu construcţii provizorii taxa se stabileşte în lei/mp/zi, 
începând cu data autorizării, şi se achită în patru rate egale, la 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie 
şi 15 noiembrie, inclusiv. În cazul construcţiilor provizorii realizate sau desfiinţate în cursul 
anului fiscal, taxa se calculează proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal. 
  Modelele cererilor pentru obţinerea autorizaţiei pentru ocuparea terenurilor cu construcţii 
provizorii, modelele autorizaţiilor pentru ocuparea terenurilor cu oricare dintre aceste situaţii, 
precum şi procedura de evidenţiere se stabilesc de Consiliul local Farcașa; 
  b) pentru vizitarea obiectivelor, taxa se achită la accesul în incinta acestora, pe bază de 
bilete de intrare. Modelul biletului de intrare şi procedura de evidenţiere a acestora se stabilesc 
de către Consiliul local Farcașa; 
  c) pentru deţinerea de către persoane fizice de echipamente sau utilaje destinate obţinerii 
de venit, taxa se achită la data depunerii declaraţiei fiscale, al carei model este stabilit în 
conformitate cu prevederile legale, corespunzător numărului de zile cuprins între această dată şi 
data la care contribuabilul declara ca acest echipament sau utilaj serveşte scopului vizat. În cazul 
în care pentru echipamentul respectiv taxa locală se datorează pentru o perioadă mai mare de o 
luna, aceasta se achită lunar, până cel târziu la data de 25 pentru luna următoare. Nedepunerea 
declaraţiei fiscale în condiţiile prezentei litere se sancţionează potrivit prevederilor legale; 
 d) pentru activitățile cu impact asupra mediului înconjurător, taxa se plătește anual, 
pentru fiecare activitate economică desfășurată de contribuabili, la data depunerii declaraţiei 
fiscale la compartimentul taxe și impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Farcașa. 
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Capitolul IV 

Dispoziții finale 

 

 Art. 7. Categoriile de taxe prevăzute în prezenta procedură, precum și cuantumul 
acestora  se stabilesc prin hotărârea consiliului local prin care se stabilesc taxele și impozitele 
locale pentru anul fiscal următor. 
 Art. 8. Dispozițiile prezentei proceduri se completează cu legislația fiscală în vigoare. 

 
 

 
 
   
                                P RIMAR,               SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,  

                Dumitru - -Bogdan ȚIFUI                              jr. Gabriela PETRESCU 

 


