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Taxe speciale 

Cap.I.  Taxa de salubrizare: 

 

 (1) In cazul persoanelor fizice: 5  lei/persoană/lună. 

             (2) In cazul persoanelor juridice: 60 lei/mc de deşeuri colectate/lună   

 (3) Prin excepţie de la alin.(1), în cazul familiilor formate din mai mult de 4 persoane sau dacă 

la aceeaşi adresă locuiesc un număr mai mare de 4 persoane, taxa de salubrizare este de 20 lei/lună 

Regulamentul  privind  taxa de salubruizare este prezentat în Hotărârea Consiliului Local din 

26 martie 2009. 

Cap. II Taxe pentru desfăşurarea activităţii de transport persoane sau bunuri  în regim de taxi şi 

activităţii de dispecerat taxi 

Pentru activitatea de transport persoane sau bunuri în regim de taxi: 

 (1)-taxă pentru eliberarea autorizaţiei pentru transport persoane/bunuri în regim de taxi, precum 

şi vizarea acesteia: 

 -persoane juridice   400 lei 

 -persoane fizice autorizate 200 lei. 

 (2)-pentru eliberarea autorizaţiei taxi 100 lei 

 (3)-taxă pentru înlocuirea autoturismului 50 lei 

 (4)-taxă pentru eliberarea duplicatului autorizaţiei de transport şi a autorizaţiei taxi :50 lei 

 (5)-taxă pentru obţinerea cazierului de conduită profesională 10 lei 

 (6)-taxă pentru modificarea autorizaţiei de transport sau a autorizaţiei taxi :20 lei 

  

 

Pentru desfăşurarea activităţii de dispecerat taxi: 400 lei 

Regulamentul privind desfăşurarea activităţii de transport persoane sau bunuri  în regim de 

taxi şi activităţii de dispecerat taxi este prevăzut în Hotărârea Consiliului Local nr. 62/2008 privind 

aprobarea unor reglementări referitoare la organizarea şi desfăşurarea transportului de persoane, 

mărfuri sau bunuri în regim de taxi pe teritoriul municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Cap.III. Taxe speciale privind obţinerea calităţii de administrator de imobil de către persoanele 

fizice şi de autorizare a persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a 

asociaţiilor de proprietari 

 

Taxe speciale privind obţinerea calităţii de administrator de imobil de către persoanele fizice şi 

de autorizare a persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a asociaţiilor de 

proprietari: 

(1) taxă pentru participarea candidaţilor persoane fizice la evaluare în vederea obţinerii 

atestatului de administrator de imobile.......................................50 lei; 

(2) taxă pentru emiterea autorizaţiei, la persoanele juridice specializate pentru activitatea 

de administrare a asociaţiilor de proprietari.............................500 lei; 

(3) taxă pentru viza anuală a autorizaţiei, la persoanele juridice specializate pentru 

activitatea de administrare a asociaţiilor de proprietari.......................100 lei. 

Regulamentul privind obţinerea calităţii de administrator este prevăzut în Hotărârea 

Consiliului Local nr. 26/ 2011 privind aprobarea metodologiei de atestare a persoanelor fizice care 
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doresc să obţină calitatea de administrator de imobile şi de autorizare a persoanelor juridice 

specializate pentru activitatea de administrare a asociaţiilor de proprietari 

Cap. IV. Taxe privind activitãţile compartimentelor primãriei*) 

1.Taxe pentru eliberarea documentelor de către compartimentele de urbanism 

                                                                                                 lei 

1.Taxă imprimate  2  

  

2.Taxe aferente activitãţilor compartimentului  stare civilă  

lei 

1.Taxă oficiere căsătorii în afara programului 

normal de lucru: 

a.)-în zilele de sâmbãtã -     

b)-în zilele de duminicã şi alte sãrbãtori legale 

c)-în afara sediului primãriei    

 

 

80 

 

120 

 

 

200 

2.Taxa specială aferentă procedurii de desfacere 

a căsătoriei pe cale Administrativă 

500 

3.Taxă imprimate 3 

4.Taxă fotografi  autorizaţi 8 

5.Taxă cameramani autorizaţi 23 

 

3.Taxe aferente activitãţilor compartimentului registre agricole 

lei 

1.Taxă pentru vizarea cererilor de  marcare 

material lemnos 

   6  -persoane fizice 

13-persoane juridice 

 

4.Taxe pentru obţinerea unor copii din arhivă 

 

    -persoane fizice  1  lei/pag 

    -persoane juridice 2  lei/pag 

 

5.Taxe pentru copierea documentelor care conţin informaţii de interes public 

 

 -copierea unei pagini format A4(faţã+verso) 1 leu 

 -copierea unei pagini format A3(faţã+verso) 2 lei 

 

  6.a)Taxă privind  eliberarea certificatelor fiscale în ziua depunerii cererii, în cazul în care 

documentaţia necesară este completă : 10 lei/certificat  în cazul persoanelor fizice 

     15 lei/certificat  în cazul persoanelor juridice 

      Taxă pentru vizarea fişei de înmatriculare în  ziua depunerii cererii, în cazul în care 

documentaţia necesară este completă : 10 lei/fişă în cazul persoanelor fizice 

     15 lei/fişă în cazul persoanelor juridice 

   b)achitarea taxei pentru eliberarea în regim de urgenţă a certificatului fiscal nu exonerează de 

la plata taxei de timbru extrajudiciar.      

 

  7. Taxă pentru furnizarea informaţiilor solicitate de birourile executorilor judecătoreşti   

referitoare la  patrimoniul şi impozitele şi taxele locale  datorate de către persoanele fizice şi juridice – 

5 lei. 


