CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA

Anexa nr. V
la Hotărârea _____/ 2016

Taxe administrate de către DIRECŢIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI ŞI EVIDENŢA PROPRIETĂŢII
TITLUL IX- Impozite şi taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Nr. art din
codul fiscal

Art.475
alin.(3)

Nivelurile aprobate pentru
anul 2016
Taxă viză anuală autorizaţie privind desfăşurarea activităţilor de
alimentaţie publică:
a) construcţii provizorii (gherete);
b) structuri de vânzare, a căror suprafeţe ale sălilor de servire
(conform declaraţiilor pe proprie răspundere) sunt:
- de până la 50 mp
- între 50 şi 100 mp
- între 100 şi 200 mp
- mai mare de 200 mp si mai mica sau egala cu 500 mp
- mai mare de 500 mp
c) pentru structurile de vânzare în cadrul cărora se desfăşoară
activităţi de alimentaţie publică iar localul respectiv deţine
categorie stabilită de către Ministerul pentru IMM, Comerţ, Turism
şi Profesii Liberale:
- local de 2 stele
- de până la 50 mp
- între 50 şi 100 mp
- între 100 şi 200 mp
- mai mare de 200 mp si mai mica sau egala cu 500 mp
- mai mare de 500 mp
- local de 3 stele
- de până la 50 mp
- între 50 şi 100 mp
- între 100 şi 200 mp
- mai mare de 200 mp si mai mica sau egala cu 500 mp
- mai mare de 500 mp
- local de 4 stele

60 lei
120 lei
180 lei
240 lei
300 lei
4000 lei
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Nivelurile prevăzute în
Legea 227/2015
a) până la 4.000 lei, pentru o
suprafaţă de până la 500 m²,
inclusiv;
b) între 4.000 şi 8.000 lei
pentru o suprafaţă mai mare
de 500 m².

Nivelurile
pentru anul 2017

60 lei
120 lei
180 lei
240 lei
300 lei
4000 lei

120 lei
180 lei
240 lei
300 lei
4000 lei

120 lei
180 lei
240 lei
300 lei
4000 lei

240 lei
360 lei
480 lei
600 lei
5000 lei

240 lei
360 lei
480 lei
600 lei
5000 lei

Art 486
1)
1.2)

1.3)

1.4)
1.5)

1.6)
1.7)

- de până la 50 mp
- între 50 şi 100 mp
- între 100 şi 200 mp
- mai mare de 200 mp si mai mica sau egala cu 500 mp
- mai mare de 500 mp
- local de 5 stele
- de până la 50 mp
- între 50 şi 100 mp
- între 100 şi 200 mp
- mai mare de 200 mp si mai mica sau egala cu 500 mp
- mai mare de 500 mp
Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi
pentru vizitarea muzeelor, a caselor memoriale sau a
monumentelor istorice, de arhitectură şi arheologie
Taxă zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice
Pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerţului stradal.
Pentru comercializarea de produse specifice pe obiecte de
mobilier stradal de tipul: dozatoare, vitrine frigorifice, autovehicule
de tip comercial, precum şi alte aparate standardizate, cu excepţia
rulotelor de orice tip.
Pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerţului stradal la
sărbători religioase, sărbători populare, la festivaluri, târguri, la
evenimente promoţionale, sportive şi culturale (inclusiv parcuri
distractive, spectacole de circ, etc) pentru o perioadă de maxim 4
luni, la manifestări promoţionale pentru o perioadă de maxim 4
luni.
Pentru expunere promoţională/depozitare de materiale necesare
defăşurării activităţii de comerţ stradal
Pentru comercializarea produselor agricole de către deţinătorii de
certificate de producător sau de către persoane juridice autorizate
pe o perioadă de max.4 luni
Pentru căi de acces la spaţiile comerciale şi de prestări servicii.
Pentru depozitarea produselor rezultate din activitatea de
colectare a deşeurilor refolosibile, a materialelor antiderapante
etc.
Pentru depozitarea de produse aferente organizării de şantier pe
domeniul public al municipiului, respectiv pe domeniul privat al
municipiului.
Pentru prestări servicii
Pentru servicii de reclamă şi publicitate (panouri publicitare sau
alte tipuri de mobilier publicitar)

480 lei
720 lei
960 lei
1200 lei
6000 lei

480 lei
720 lei
960 lei
1200 lei
6000 lei

960 lei
1440 lei
1920 lei
2400 lei
7000 lei
x

960 lei
1440 lei
1920 lei
2400 lei
7000 lei
x

x
0,56 lei/mp./zi
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x
Nu sunt prevăzute limite

x
0,56 lei/mp./zi

0,36 lei/mp/zi

0,36 lei/mp/zi

1,56 lei/mp/zi

1,56 lei/mp/zi

0,16 lei/mp/zi

0,16 lei/mp/zi

0,31 lei/mp/zi
8,82 lei/mp/zi

0,31 lei/mp/zi
8,82 lei/mp/zi

1.8)
1.9)

1.10)

Pentru amplasarea de eşarfe publicitare tip banner – echivalentul 201lei/amplasament/luna
în lei, la cursul stabilit de B.N.R. pentru ziua plăţii
Pentru eşarfe publicitare tip banner care sunt amplasate fără 334 lei/amplasament/luna
autorizaţie de construire-echivalentul in lei, la cursul stabilit de
B.N.R. pentru ziua platii sau pentru care nu se deţine abonament
în valabilitate
Pentru căi de acces la spaţiile comerciale şi de prestări servicii,
15 lei/mp/zi
acces realizat fără autorizaţie de construire sau pentru care nu se
deţine abonament în valabilitate.
Pentru panouri publicitare sau alte tipuri de mobilier publicitar care
sunt amplasate fără autorizaţie de construire sau pentru care nu
se deţine abonament în valabilitate.
Pentru depozitarea abuzivă (fără acordul primăriei- aviz Siguranţa
circulaţiei şi abonament ocupare teren) de produse aferente
organizării de şantier pe domeniul public al municipiului, respectiv
pe domeniul privat al municipiului.
Pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerţului stradal
în construcţii provizorii pentru care nu se deţine autorizaţie de
construire sau pentru care nu se deţine abonament în valabilitate.
Pentru amenajări de orice tip executate fără autorizaţie de
construire sau pentru care nu se deţine abonament în valabilitate,
altele decât cele prevăzute anterior.

201lei/amplasament/luna
334 lei/amplasament/luna

15 lei/mp/zi

Taxa de viză anuală privind desfăşurarea activităţilor de alimentaţie publică atfel cum este definită la al.(3), art. 475 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal se achită până la data de 31 martie a fiecărui an, urmând ca începând cu data de 1 aprilie să se perceapă majorările de întârziere
prevăzute de Codul de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015).
În cazul construcţiilor provizorii existente la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, taxa zilnică pentru utilizarea temporară a
locurilor publice, aşa cum este prevăzută la art.486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se achită
începând cu data autorizării, în condiţiile prevăzute în legislaţia incidentă. Se încadrează în această prevedere construcţiile cu caracter provizoriu:
tonete, gherete, panouri publicitare şi alte tipuri de mobilier stradal, terase de alimentaţie publică şi căi de acces.
În cazul obiectelor de mobilier stradal şi publicitar amplasat temporar, în condiţiile HCL nr. 130/2009 de aprobare a Regulamentului
privind organizarea, autorizarea şi amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Cluj-Napoca şi HCL nr. 120/ 2010 de aprobare a
Regulamentului privind activitatea de comerţ stradal pe raza municipiului Cluj-Napoca, precum şi în cazul taxei pentru depozitarea de produse aferente
organizării de şantier pe domeniul public şi privat al municipiului, taxa de utilizare se datorează anticipat perioadei aprobate.
În cazul construcţiilor cu caracter provizoriu autorizate - tonete, gherete, panouri publicitare şi alte tipuri de mobilier stradal, terase de
alimentaţie publică şi căi de acces - pentru care nu se deţine abonament în valabilitate se vor aplica taxele prevăzute la punctul 1.10). Situaţia va fi
constatată prin notă de constatare/proces-verbal întocmit de reprezentanţii DPMEP şi/sau ai Poliţiei locale, prin care se va dispune prezentarea în
termen de 15 zile de la data constatării a abonamentului în valabilitate. În caz contrar, la împlinirea termenului, se va întocmi fişă de calcul de ocupare
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abuzivă a terenului, cu scadenţa la plată în termen de 15 zile de la data comunicării.
În situaţia în care în acest interval de timp nu se fac demersuri de reglementare a situaţiei, în sensul deţinerii abonamentului în valabilitate,
se va proceda la întocmirea fişei de calcul de ocupare abuzivă a terenului cu valabilitate până la eliberarea amplasamentului de construcţia în cauză,
coupare abuzivă a terenului este data de 30 a fiecărei luni pentru luna în curs. Procedura se aplică şi în cazul construcţiilor cu caracter provizoriu
amplasate fără autorizaţie constatată prin notă de constatare/proces-verbal întocmit de reprezentanţii DPMEP şi/sau ai Poliţiei locale. Scadenţa la plată
a acestei fişe de calcul de ocupare abuzivă a terenului este data de 30 a fiecărei luni pentru luna în curs. Procedura se aplică şi în cazul construcţiilor cu
caracter provizoriu amplasate fără autorizaţie de construire.
Se exceptează de la prevederile prezentului articol obiectele de mobilier stradal şi publicitar de pe amplasamentele care au fost scoase la
licitaţii publice.
Nerespectarea termenelor precizate anterior, atrage după sine plata majorărilor de întârziere, prevăzute de legislaţia în vigoare.
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