Consiliul Local al municipiului Câmpulung
Moldovenesc

Anexa nr.9
la Hotărârea Consiliului
Local nr………/2014

Taxe pentru utilizarea domeniului public şi privat al municipiului

Pentru aprobarea solicitării privind utilizarea domeniului public şi privat al municipiului se
impune obţinerea unui aviz din partea Direcţiei de urbanism- Compartiment planificare urbană şi
autorizări în care se precizează condiţiile care trebuie respectate.
1.Tarife privind utilizarea terenurilor(prin închiriere, în folosinţã, în administrare , etc.)
pentru activităţi de alimentaţie publică :

Valorile
stabilite în 2015
(lei/mp/lunã)
Zona I –pentru suprafeţe < 30
24
mp
Zona I –pentru suprafeţe > 30
14
mp
Zona I – pentru suprafeţe
3
ocupate de construcţii existente
Zona II–pentru suprafeţe < 30
20
mp
Zona II–pentru suprafeţe > 30
12
mp
Zona II – pentru suprafeţe
2
ocupate de construcţii existente
2. Tarife privind utilizarea terenurilor(prin închiriere, în folosinţã, în administrare , etc)
pentru activităţi comerciale:
Valorile
stabilite în 2015
(lei/mp/lunã )
Zona I –pentru suprafeţe < 30
24
mp
Zona I –pentru suprafeţe > 30
14
mp
Zona I – pentru suprafeţe
3
ocupate de construcţii existente
Zona II–pentru suprafeţe < 30
20
mp
Zona II–pentru suprafeţe > 30
12
mp
Zona II – pentru suprafeţe
2
ocupate de construcţii existente

-23. Tarife privind utilizarea terenurilor(prin închiriere, în folosinţã, în administrare , etc)
pentru activităţi de servicii, producţie şi amplasarea unor magazii(în exclusivitate):
Valorile
stabilite în 2015
(lei/mp/lunã)
Zona I –pentru suprafeţe < 30
7
mp
Zona I –pentru suprafeţe > 30
5
mp
Zona I – pentru suprafeţe
2
ocupate de construcţii existente
Zona II–pentru suprafeţe < 30
5
mp
Zona II–pentru suprafeţe > 30
3
mp
Zona II – pentru suprafeţe
2
ocupate de construcţii existente

4. Tarife privind utilizarea terenurilor(prin prin închiriere, în folosinţã, în administrare ,
etc) folosit în alte scopuri (amenajări circ, parc distracţii, etc.):

Zona I
Zona II

Valorile
stabilite în 2015
lei/mp/zi
3
2

5. Tarife privind utilizarea terenurilor (prin închiriere, în folosinţã, în administrare , etc) în
scopul amenajării unei terase :

Zona I
Zona II

Valorile
stabilite în 2015
lei/mp/zi
2
1

6. Tarife privind utilizarea domeniului public şi privat al municipiului (prin închiriere, în
folosinţã, în administrare , etc) pentru amplasarea panourilor publicitare:
-3 lei/mp/an (pentru calculul suprafeţei lãţimea terenului afectat de panou se considerã 1
m, iar lungimea este egalã cu lungimea panoului)
7.a)Tariful privind accesul la reţelele aeriene şi subterane de telefonie şi cablu TV
amplasate pe domeniul public şi privat al municipiului este de 2 lei/ml/an, indiferent de
modalitatea de amplasare a reţelelor.
b)Tariful stabilit la litera a) constituie valoarea de pornire minimã pentru negocierea cu
firmele care furnizeazã reţele şi servicii de comunicaţii electronice

-38. Tarif de închiriere teren pentru comerţ ambulant-

1 leu/mp/zi

9. Tarif de închiriere teren pentru comercializare carte şi presă

0,2 lei/mp/zi

10. Tarif de închiriere teren pentru comercializarea florilor

0,5 lei/mp/zi

11. Tarif de închiriere teren pentru vitrine frigorifice

5 lei/mp/lună

12.Tarif de închiriere teren aferent locuinţelor cumpãrate iniţial conform Legii nr.
112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe,
trecute în proprietatea statului şi conform Legii nr. 85/1992, republicată, privind vânzarea
de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile
unităţilor economice sau bugetare de stat
Zona
A
B
C
D

Taxa
(lei/mp/an)
0.05
0.05
0.05
0.05

13.Tarif pentru folosirea locurilor de staţionare şi aşteptare a taxiurilor în municipiul
Câmpulung Moldovenesc, conform prevederilor H.C.L. nr. 62/2008
50 lei/lună.
14. Tarif de închiriere teren pentru depozitare , în cazuri excepţionale, a oricãror tipuri de
materiale pe domeniul public:
2 lei/mp/zi -persoane fizice
4 lei/mp/zi-persoane juridice
15. Tarif de închiriere teren pentru rezervare parcare:
6 lei/lună/autoturism , în cazul persoanelor fizice
10 lei/lună/autoturism , în cazul persoanelor juridice
16.Taxă acces vehicule destinate transportului de mărfuri şi de persoane în municipiul
Câmpulung Moldovenesc, în punctele de comercializare sau de tranzit situate în zona centrală a
municipiului şi pe unele străzi adiacente , stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local.
-vehicule cu masa < 1t
-vehicule cu masa 1-5t
-vehicule cu masa > 5t

200 lei/an/autovehicul
400 lei/an/autovehicul
1000 lei/an/autovehicul

17. Tarif de închiriere teren pentru organizare de şantier
-pentru domeniul public 10lei/mp/lunã
-pentru domeniul privat 1 leu/mp/lunã
18. Tarif de închiriere pentru teren ocupat provizoriu de magazii, garaje şi alte amenajãri:

-43 lei/mp/an
19. Tarif închiriere teren pentru ocuparea domeniului public şi privat pentru desfăşurarea
unor activităţi economice în timpul unor festivaluri sau altor manifestări
25 lei/mp/zi
20.Taxă pentru vehicule lente , pentru fiecare vehicul 36 lei/an.
1.
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DENUMIREA VEHICULUI LENT
Autocositoare
Autoexcavator (excavator pe autoşasiu)
Autogreder
Autoscreper
Autostivuitor
Buldozer pe pneuri
Combină agricolă pentru recoltat cereale sau furaje
Compactor autopropulsat
Electrocar cu echipamente: sudură, grup electrogen, pompă etc.
Excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri
Excavator cu rotor pentru săpat şanţuri
Excavator pe pneuri
Freză autopropulsată pentru canale
Freză autopropulsată pentru pământ stabilizat
Freză rutieră
Încărcător cu o cupă pe pneuri
Instalaţie autopropulsată de sortare-concasare
Macara cu greifer
Macara mobilă pe pneuri
Macara turn autopropulsată
Maşină autopropulsată multifuncţională pentru lucrări de terasamente
Maşină autopropulsată pentru construcţia şi întreţinerea drumurilor
Maşină autopropulsată pentru decopertarea îmbrăcămintei asfaltice la
drumuri
Maşină autopropulsată pentru finisarea drumurilor
Maşină autopropulsată pentru forat
Maşină autopropulsată pentru turnat asfalt
Plug de zăpadă autopropulsat
Şasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemn
Tractor pe pneuri
Troliu autopropulsat
Utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor
Vehicul de pompieri pentru derularea furtunurilor de apă
Vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri
Vehicul pentru marcarea drumurilor
Vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri

21.Taxe vizitare muzeu
Taxă vizitare muzeu

grupuri(elevi,studenţi,
militari) pânã la 10 persoane
persoane individuale

Taxa

Taxă
vizitare
muzeu
1 leu/pers
-grupuri
peste
10
persoane
2 lei/pers
-taxã
fotografiere
sau filmare

Taxa

Taxă
vizitare
muzeu
1 leu/pers demonstraţii
etnografice
3 lei

22. Tarif de închiriere spaţii pentru activitãţi comerciale şi alimentaţie publicã
20 lei/mp/lunã

Taxa

1 leu/pers

-5-

23. Tarif de închiriere spaţii pentru activitãţi de producţie şi prestare servicii
12 lei/mp/lunã
24. Tarif de închiriere spaţii pentru depozite şi magazii
6 lei/mp/lunã
25. Tarif de închiriere spaţii pentru sedii de partide şi societãţi culturale
0,5 lei/mp/lunã
26. Tarif de închiriere spaţii pentru unitãţi bugetare
1 leu/mp/lunã

