
ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. 130/ 2010 
VALORILE  IMPOZABILE 

PE METRU PĂTRAT  DE SUPRAFAŢĂ CONSTRUITĂ DESFĂŞURATĂ LA CLĂDIRI,  
ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

 
NIVELURI 

ÎN ANUL FISCAL 2011 
Valoarea impozabilă 

- lei/m² - 

 
 
 

Tipul clădirii 

 Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice şi 

încălzire (condiţii 
cumulative) 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electricitate sau 

încălzire 

0 3 4 
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din 
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui 
tratament termic şi/sau chimic 

806 478 

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din 
cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse 
unui tratament termic şi/sau chimic 

219 137 

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori 
din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui 
tratament termic şi/sau chimic 

137 123 

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, 
din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 

82 54 

E. În cazul contribuabilului care deţine şa aceeaşi adresă încăperi 
amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca 
locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 

75% din suma care s-ar 
aplica clădirii 

75% din suma care s-ar 
aplica clădirii 

F. În cazul contribuabilului care deţine şa aceeaşi adresă încăperi 
amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte 
scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri 
prevăzute la lit. A-D 

50% din suma care s-ar 
aplica clădirii 

50% din suma care s-ar 
aplica clădirii 

 
Coeficient de corecţie 

Zona Sfantu Gheorghe Chilieni/Coşeni 
A 2.40 1.05 
B 2.30 1.00 
C 2.20 0.95 
D 2.10 0.90 



 
IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN 

PERSOANE FIZICE 
 

 

 IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII                 

Zona în cadrul localităţii  

   
NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2011 mun. Sf. Gheorghe 
                                 majorat cu 10 % 
 

- lei/ha -  
A 7.159 
B 4.994 
C 3.161 
D 1.671 

 
IMPOZITUL/TAXA  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN 

- ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII - 

 
NIVELURILE  APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2011 în mun. Sf. Gheorghe 

majorat cu 10 % 

 
 
 

- lei/ha - 

Nr. 
crt. 

 
 

Categoria de folosinţă 

Zona A Zona B Zona C Zona D 
1 Teren arabil 26 20 18 14 
2 Păşune 20 18 14 12 
3 Fâneaţă 20 18 14 12 
4 Vie 44 33 26 18 
5 Livadă 51 44 33 26 
6 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 26 20 18 14 
7 Teren cu ape 14 12 8 x 
8 Drumuri şi căi ferate x x x x 
9 Teren neproductiv x x x x 

 
Coeficient de corecţie 4.00 



 

 

IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN 

PERSOANE JURIDICE 

 

 

 IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII            

Zona în cadrul localităţii  

   
NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2011 mun. Sf. Gheorghe 
                                 majorat cu 20 % 
 

- lei/ha -  
A 7.810 
B 5.448 
C 3.449 
D 1.823 

 
IMPOZITUL/TAXA  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN 

- ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII - 

 
NIVELURILE  APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2011 în mun. Sf. Gheorghe 

majorat cu 10 % 

 
 
 

- lei/ha - 

Nr. 
crt. 

 
 

Categoria de folosinţă 

Zona A Zona B Zona C Zona D 
1 Teren arabil 29 22 19 16 
2 Păşune 22 19 16 13 
3 Fâneaţă 22 19 16 13 
4 Vie 48 36 29 19 
5 Livadă 55 48 36 29 
6 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 29 22 19 16 
7 Teren cu ape 16 13 8 x 
8 Drumuri şi căi ferate x x x x 
9 Teren neproductiv x x x x 

 
Coeficient de corecţie 4.00 



IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN 
PERSOANE FIZICE 

- lei/ha - 
 

NIVELURILE  APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2011 în mun. Sfântu Gheorghe 
majorat cu 10% 

 

Nr. 
crt. 

 

Categoria de folosinţă 

Zona 
0 1 A B C D 
1 Teren cu construcţii 30 26 24 21 

2 Teren arabil 47 45 43 40 
3 Păşune 26 24 21 19 
4 Fâneaţă 26 24 21 19 

5 
Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. 
crt.5.1 

53 51 47 45 

5.1 Vie până la intrarea pe rod X X X X 

6 
Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la 
nr. crt.6.1 

53 51 47 45 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod X X X X 

7 
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, 
cu excepţia celui prevăzut la nr. crt.7.1  

15 13 11 8 

7.1 
Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi 
pădure cu rol de protecţie 

X X X X 

8 
Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări 
piscicole 

6 4 2 1 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 32 30 26 24 
9 Drumuri şi căi ferate X X X X 
10 Teren neproductiv x x x X 

 
Zona Coeficient de corecţie 

A 2.40 
B 2.30 
C 2.20 
D 2.10 

              
 
 
 



 
 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN 
PERSOANE JURIDICE 

- lei/ha - 
 

NIVELURILE  APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2011 în mun. Sfântu Gheorghe 
majorat cu 20% 

 

Nr. 
crt. 

 

Categoria de folosinţă 

Zona 
0 1 A B C D 
1 Teren cu construcţii 32 29 26 23 

2 Teren arabil 52 49 47 43 
3 Păşune 29 26 23 20 
4 Fâneaţă 29 26 23 20 

5 
Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. 
crt.5.1 

58 55 52 49 

5.1 Vie până la intrarea pe rod X X X X 

6 
Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la 
nr. crt.6.1 

58 55 52 49 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod X X X X 

7 
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, 
cu excepţia celui prevăzut la nr. crt.7.1  

17 14 12 8 

7.1 
Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi 
pădure cu rol de protecţie 

X X X X 

8 
Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări 
piscicole 

6 5 2 1 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 35 32 29 26 
9 Drumuri şi căi ferate X X X X 
10 Teren neproductiv x x x X 
 
Zona Coeficient de corecţie 

A 2.40 
B 2.30 
C 2.20 
D 2.10 

              
 



 
IMPOZITUL PE TEREN CHILIENI – COŞENI 

PERSOANE FIZICE 
 
 

IMPOZITUL/TAXA PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII 

 
 

lei/ha 

Categoria de folosinţă 

 

Nivel aplicabil în anul 2011 în localităţile Chilieni şi Coşeni 

majorat cu 10% 

Impozitul/taxa pe  terenurile  amplasate  în  intravilan – terenuri cu 
construcţii 
 

168 

 

 
IMPOZITUL/TAXA  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN 

- ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII - 

PERSOANE FIZICE 
 

lei/ha 

Categoria de folosinţă 

 

Nivel aplicabil în anul 2011 în localităţile Chilieni şi Coşeni 

majorat cu 10% 
Teren arabil 14 
Păşune 12 
Fâneaţă 12 
Vie 18 
Livadă 26 
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 14 
Teren cu ape X 
Drumuri şi căi ferate X 
Teren neproductiv X 
 
Coeficient de corecţie 1.00



 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN 
PERSOANE FIZICE 

 
 
                  lei/ha 

Categoria de folosinţă Nivel aplicabil în anul 2011 în localităţile Chilieni şi Coşeni 

majorat cu 10% 

 
 Zona A Zona B Zona C Zona D 

Teren cu construcţii 30 26 24 21 
Teren arabil 47 45 43 40 
Păşune 26 24 21 19 
Fâneaţă 26 24 21 19 
Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.5.1 53 51 47 45 
Vie până la intrarea pe rod X X X X 
Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.6.1 53 51 47 45 
Livadă până la intrarea pe rod X X X X 
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui 
prevăzut la nr. crt.7.1  

15 13 11 8 

Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de 
protecţie 

X X X X 

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 6 4 2 1 
Teren cu amenajări piscicole 32 30 26 24 
Drumuri şi căi ferate X x x x 
Teren neproductiv X x x x 
 

 
 

Zona Coeficient de corecţie 
A 1.05 
B 1.00 
C 0.95 
D 0.90 

 
 
 
 
 
 



 

IMPOZITUL PE TEREN CHILIENI – COŞENI 
PERSOANE JURIDICE 

 
 

IMPOZITUL/TAXA PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII 

 
 

lei/ha 

Categoria de folosinţă 

 

Nivel aplicabil în anul 2011 în localităţile Chilieni şi Coşeni 

majorat cu 20% 

Impozitul/taxa pe  terenurile  amplasate  în  intravilan – terenuri cu 
construcţii 
 

184 

 
 

 
IMPOZITUL/TAXA  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN 

- ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII – 
PERSOANE JURIDICE 

 
lei/ha 

Categoria de folosinţă 

 

Nivel aplicabil în anul 2011 în localităţile Chilieni şi Coşeni 

majorat cu 20% 
Teren arabil 16 
Păşune 13 
Fâneaţă 13 
Vie 19 
Livadă 29 
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 16 
Teren cu ape X 
Drumuri şi căi ferate X 
Teren neproductiv X 
 
Coeficient de corecţie 1.00



 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN 
PERSOANE JURIDICE 

 
 
                  lei/ha 

Categoria de folosinţă Nivel aplicabil în anul 2011 în localităţile Chilieni şi Coşeni 

majorat cu 20% 

 
 Zona A Zona B Zona C Zona D 

Teren cu construcţii 32 29 26 23 
Teren arabil 52 49 47 43 
Păşune 29 26 23 20 
Fâneaţă 29 26 23 20 
Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.5.1 58 55 52 49 
Vie până la intrarea pe rod X X X X 
Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.6.1 58 55 52 49 
Livadă până la intrarea pe rod X X X X 
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui 
prevăzut la nr. crt.7.1  

17 14 12 8 

Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de 
protecţie 

X X X X 

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 6 5 2 1 
Teren cu amenajări piscicole 35 32 29 26 
Drumuri şi căi ferate x x x x 
Teren neproductiv x x x x 
 

 
 

Zona Coeficient de corecţie 
A 1.05 
B 1.00 
C 0.95 
D 0.90 

 
 
 
 
 



IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

 
 NIVELURILE  APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2011 

majorat cu 20% 
 

 Mijloc de transport cu tracţiune mecanică 

 
 

Tipuri de autovehicule 
 

 
- lei/200 cm³ sau fracţiune din aceasta - 

1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de 
până la 1600 cm3 inclusiv 

10 

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3 inclusiv 22 
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3 inclusiv 43 
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3 inclusiv 86 
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 174 
6. Autobuze, autocare, microbuze 29 
7. Alte autovehicule cu tracţiune mecanică cu masatotală maximă autorizată  
de până la 12 tone inclusiv 

36 

8. Tractoare înmatriculate 22 
 

REMORCI,  SEMIREMORCI  SAU RULOTE 
 

 NIVELURILE  APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2011 
majorat cu 20% 

 
Masa totală maximă autorizată 

Impozitul, în lei 
a. Până la 1 tonă inclusiv    10 
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 35 
c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone  54 
d. Peste 5 tone 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MIJLOACE DE TRANSPORT PE APĂ 

 
 
 
 
 

 NIVELURILE  APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2011 
majorat cu 20% 

 
Masa totală maximă autorizată 

Impozitul, în lei 
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 22 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 58 
3. Bărci cu motor 217 
4. Nave de sport şi agrement *) 1157 
5. Scutere de apă 217 
6. Remorchere şi împingătoare:  

a) până la 500 CP inclusiv 578 
b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv 940 
c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv 1446 
d) peste 4.000 CP 2314 

7. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta 188 
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:  

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv 188 
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la 3.000 tone, 

inclusiv 
289 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone 506 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR 
 
 
 

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediu urban 
NIVELURILE  APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2011 

majorat cu 20% 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism Taxa, în lei 
a) Până la 150 m², inclusiv 6 
b) Între 151 şi 250 m², inclusiv 7 
c) Între 251 şi 500 m², inclusiv 10 
d) Între 501 şi 750 m², inclusiv 12 
e) Între 751 şi 1.000 m², inclusiv 14 
f) Peste 1.000 m² 14 +0,01 lei/m² pentru fiecare m2 care depăşeşte 1.000 m² 

 Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări              
8 

 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, 
tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, 
precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a 
firmelor şi reclamelor 

8 

 
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri 
şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, 
energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu 

13 

 
Taxa      pentru    avizarea    certificatului   de urbanism de către 
comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau 
de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean 

16 

 
Taxa  pentru  eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi 
adresă             

10 

 
Taxa pentru   eliberarea   unei autorizaţii  pentru desfăşurarea unei activităţi economice: 
 
                       1. în mediul rural 16 

 

                       2. în mediul urban 83 
 Taxa  pentru eliberarea autorizaţiilor de     funcţionare 20 
 
 
 

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale 
sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale 34 

 Taxa pentru eliberarea certificatului de    producător 83 

 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind 
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică 

300 



 

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 
 
 

NIVELURILE  APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2011 
majorat cu 20% Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate: 

- lei/m2 sau fracţiune de m2 - 
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate 
economică         

34 
 

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă 
şi publicitate 

24 

 
 
 
 

IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE 
 

NIVELURILE  APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2011 
 Manifestarea artistică sau activitatea distractivă: 

- lei/m2 - 
a) în cazul videotecilor  0,1 

 

b) în cazul discotecilor  0,1 

 
 



 
 

 
ALTE TAXE 

 

Nr. 
crt. Denumirea taxei Unitate de calcul 

Nivelurile 
pentru 
anul 
2011 

1 Taxa de parcare în locuri publice amenajate    

  a) parcare ocazională lei/loc/oră( zona A) 3,00 

  b) parcare ocazională lei/loc/oră( zona B) 2,00 

  c) parcare ocazională lei/loc/oră( zona C,D) 1,00 

 d) parcare curentă (fără rezervare) lei/loc/zi ( zona A) 10 

 e) parcare curentă (fără rezervare) lei/loc/zi ( zona B) 5 

 f) parcare curentă (fără rezervare) lei/loc/zi ( zona C, D) 5 

 g) parcare curentă (fără rezervare) 
lei/loc/săptămână sau fracţiune pe 
săptămână( zona A) 

30 

 h) parcare curentă (fără rezervare) 
lei/loc/săptămână sau fracţiune pe 
săptămână( zona B) 

20 

 i) parcare curentă (fără rezervare) 
lei/loc/săptămână sau fracţiune pe 
săptămână( zona C, D) 

20 

  j) parcare curentă (fără rezervare) lei/loc/lună sau fracţiune lună( zona A) 100,00 

  k) parcare curentă (fără rezervare) lei/loc/lună sau fracţiune lună( zona B) 50,00 

  l) parcare curentă (fără rezervare) lei/loc/lună sau fracţiune lună( zona C,D) 50,00 

  m) parcare curentă (cu rezervare) lei/loc/lună (zona A) 500,00 

  n) parcare curentă (cu rezervare) lei/loc/lună (zona B) 300,00 

  o) parcare curentă (cu rezervare) lei/loc/lună (zona C,D) 150,00 

  p) parcare tip riveran (la domiciliu, conform H.C.L. nr. 129/2005) lei/loc/an 0,00 

  r) taxă de parcare, închirieri locuri parcare pentru terţi lei/loc/an (zona A) 3.000,00 

  s) taxă de parcare, închirieri locuri parcare pentru terţi lei/loc/an (zona B) 2.500,00 



  t) taxă de parcare, închirieri locuri parcare pentru terţi lei/loc/an (zona C, D) 1.500,00 

2 
Taxă pentru folosirea locurilor de aşteptare a clienţilor de 
către taximetrişti lei/lună 

75,00 

3 Pentru desfacerea de produse, comerţ lei/mp/zi 2,00 

4 Pentru ocuparea domeniului public şi privat    

  a) cu exec. lucrărilor la reţelele edilitare lei/mp/zi 3,80 

  b) garanţie pt. desfacere (suprafeţe beton/asfalt) lei/mp 1.000,00 

  c) garanţie pt. desfacere (suprafeţe nemodernizate) lei/mp 100,00 

  d) cu depozitarea de materiale, utilaje, etc. lei/mp/zi 3,00 

  e) cu circuri şi parcuri de distracţii lei/mp/zi 0,50 

  f) pentru construcţii povizorii lei/mp/zi 1,00 

  g) pentru terasele unităţilor de alimentaţie publică lei/mp/zi (zona A) 2,00 

    lei/mp/zi (zona B) 1,50 

    lei/mp/zi (zona C,D) 0,80 

5 Pentru folosirea toaletei în parcul central lei/bilet 0,00 

6 Pt. acces cu autovehicule în zonele de agrement lei/vehicol 5,00 

7 Taxa de folosire a teleschiului din Şugaş Băi lei/cursă 3,00 

    lei/abonament/6 urcări pe abonament 10,00 

8 Taxă patinoar persoane sub 18 ani 3,00 

    persoane peste 18 ani 5,00 

9 Ocuparea dom. publ. pt. organizare de şantier    

  a) pentru ocuparea trotuarelor şi a carosabilului lei/mp/lună 40,00 

  b) pentru ocuparea terenurilor virane şi spaţii verzi lei/mp/lună 32,00 

10 Taxă de ridicare maşini abandonate lei/vehicol 200,00 

11 Taxă de păstrare maşini abandonate lei/zi/vehicol 5,00 

12 
Taxă de eliberare a autovehiculelor care au fost ridicate din 
locurile unde au parcat ilegal lei/vehicol 

450,00 

13 
Taxa de acces la baza de înot/ştrandul municipal/grotă 
salină/solarium   

 



            Piscină acoperită + saună   

  a) standard I. (marţi – vineri: 7h-1330h) lei/pers/3 ore 7,00 

 
b) standard II. (marţi – vineri: 15h-2130h, sâmbătă-duminică 12-
20h) lei/pers/3 ore 

12,00 

  b) studenţi, elevi, pensionari lei/pers/3 ore 7,00 

  c) preşcolari lei/pers/3 ore 5,00 

  d) curs înot (cu instructor de înot autorizat) lei/pers/3 ore 5,00 

           Ştrand    

  a) standard 1 zi (10h - 20h) 10,00 

  b) studenţi, elevi, pensionari 1 zi (10h - 20h) 5,00 

  c) preşcolari 1 zi (10h - 20h) 3,00 

  d) curs înot (cu instructor de înot autorizat) 1 zi (10h - 20h) 3,00 

          Grotă salină    

  a) standard lei/pers/45 minute 10,00 

  b) studenţi, elevi, pensionari, preşcolari lei/pers/45 minute 8,50 

  c) abonament standard 5*45 min/pers 40,00 

  d) abonament pentru elevi, studenţi, pensionari,preşcolari 5*45 min/pers 36,00 

  e) abonament lunar standard + 45 min fiecare zi/pers 145,00 

  f) abonament lunar elevi, studenţi, pensionari, preşcolari 45 min fiecare zi/pers 120,00 

         Solarium    

  a ) standard 3 min/pers 2,00 

14 
Taxa pentru vizitarea expoziţiilor organizate la Casa cu 
Arcade   

 

  a) standard lei/pers. 5,00 

  b) studenţi şi elevi lei/pers. 3,00 

  c) preşcolari lei/pers. 3,00 

  d) pensionari lei/pers. 3,00 

15 Taxa pentru vehicule lente     



  (1) Autocositoare lei/an 8,00 

  (2) Autoexcavator (excavator pe autoşasiu) lei/an 25,00 

  (3) Autogreder sau autogreper lei/an 25,00 

  (4) Buldozer pe pneuri lei/an 34,00 

  (5) Compactor autopropulsat lei/an 34,00 

  (6) Excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri, excavator lei/an 25,00 

  cu rotor pt. săpat şanţuri sau excavator pe pneuri     

  (7) Freză autoprop. pt. canale sau pt. pământ stabilizat lei/an 25,00 

  (8) Freză rutieră lei/an 34,00 

  (9) Încărcător cu o cupă pe pneuri lei/an 34,00 

  (10) Instalaţie autoprop. de sortare-concasare lei/an 25,00 

  (11) Macara cu greifer lei/an 25,00 

  (12) Macara mobilă pe pneuri lei/an 34,00 

  (13) Macara turn autopropulsată lei/an 34,00 

  (14) Maşină autoprop.    

  a) lucrări terasamente lei/an 34,00 

  b) construcţia şi întreţinerea drumurilor lei/an 34,00 

  c) decopertarea îmbrăcăminţii asfaltice la drumuri lei/an 34,00 

  d) finisarea drumurilor lei/an 34,00 

  e) forat lei/an 34,00 

  f) turnarea asfaltului lei/an 34,00 

  g) înlăturarea zăpezii lei/an 34,00 

  (15) Şasiu autopropulsat cu ferăstrău pt. tăiat lemne lei/an 17,00 

  (16) Tractor pe pneuri lei/an 25,00 

  (17) Troliu autopropulsat lei/an 25,00 

  (18) Utilaj multifuncţional pt. întreţinerea drumurilor lei/an 28,00 

  (19) Vehicul pt. pompieri pt. derularea furtunului de apă lei/an 8,00 



  (20) Vehicul pt. măcinat şi compact deşeuri lei/an 37,00 

  (21) Vehicul pt. marcarea drumurilor lei/an 21,00 

  (22) Vehicul pt. tăiat şi compactat deşeuri lei/an 21,00 

  (23) Mopede până la 50 cm3 înregistrate la Primărie lei/an 10,00 

  (24) Motocvadricicle înregistrate la Primărie lei/an 30,00 

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 2 la H.C.L. nr.130/2010 
 

TAXE SPECIALE 
Stabilite pentru anul fiscal 2011 

 
 

Nr.
crt. 

Denumirea taxei speciale 
Denumirea concesionarului 

serviciului public local 
taxabil 

Nivelul taxei speciale 
2011 

1. Taxa pentru eliberarea Autorizaţiei de 
transport pentru transportul public 
local 

Serviciul de administrare şi 
autorizare economică 

200,00 

2. Taxă viză pentru autorizaţia de 
transport (la fiecare cinci ani)  

Serviciul de administrare şi 
autorizare economică 

200,00 

3. Taxa pentru eliberarea Autorizaţiei 
Taxi sau Copie Conforme 

Serviciul de administrare şi 
autorizare economică 

300,00 

4. Taxă pentru prelungirea valabilităţii 
Autorizaţiei Taxi sau Copiei Conforme 

Serviciul de administrare şi 
autorizare economică 

300,00 

5.  Taxă pentru eliberarea Autorizaţiei de 
Dispecerat Taxi 

Serviciul de administrare şi 
autorizare economică 

500,00 

6.  Taxă pentru eliberarea Licenţei de 
Traseu 

Serviciul de administrare şi 
autorizare economică 

50,00 

7. Taxă pentru modificarea Autorizaţiei 
de Transport, Autorizaţiei Taxi, 
Copiilor conforme, Autorizaţiei de 
Dispecerat Taxi 

Serviciul de administrare şi 
autorizare economică 

50,00 

8. Taxa pentru eliberarea unui duplicat al 
Autorizaţiei de Transport, Autorizaţiei 
de Taxi, Copiilor Conforme, 
Autorizaţiei de Dispecerat Taxi, în caz 
de deteriorare, distrugere, pierdere, 
sustragere 

Serviciul de administrare şi 
autorizare economică 

50,00 

9. Taxa pentru eliberarea Certificatului de 
cazier de conduită profesională a 
persoanelor care prestează activitate de 
transport în regim taxi 

Serviciul de administrare şi 
autorizare economică 

30,00 

10.  Viză anuală a Autorizaţiei Taxi şi a 
Copiei Conforme pentru transportul de 
persoane în regim de închiriere 

Serviciul de administrare şi 
autorizare economică 

100,00 

11. Taxă pentru eliberarea adeverinţei, 
referitor la achitarea integrală a 
preţului de vânzare a imobilului, 
cumpărat cu plata în rate 

Serviciul de administrare şi 
autorizare economică 

5,00 

12. Taxă pentru modificarea autorizaţiei de 
funcţionare pentru desfăşurarea 
activităţii de comerţ şi prestări servicii 

Serviciul de administrare şi 
autorizare economică 

100,00 

13. Taxa pentru modificarea autorizaţiei de 
funcţionare pentru desfăşurarea 
activităţii de alimentaţie publică 

Serviciul de administrare şi 
autorizare economică 

100,00 

14. Taxa specială privind servicii de 
xerocopiat, multiplicat acte necesare 
persoanelor fizice şi juridice în raportul 
acestora cu Primăria, realizat în cadrul 
Primăriei  

Primăria mun. Sf. Gheorghe Format A4:    1,00 lei/pagină 
Format A3:    2,00 lei/pagină 
Format A2:    3,00 lei/pagină 
Format A1:    4,00 lei/pagină 

15.  Taxa specială privind servicii de 
xerocopiere, scanare acte din arhiva 
Primăriei, solicitate de  persoane fizice 
şi juridice 

Primăria mun. Sf. Gheorghe Format A4:    5,00 lei/pagină 
Format A3:   10,00lei/pagină 
Format A2:  15,00 lei/pagină 
Format A1:  20,00 lei/pagină 

16. Taxă pentru utilizarea sălii de sport Baza de Sport 100,00 lei/oră 
17. Taxă de salubrizare în cazul prestaţiilor 

de care beneficiează utilizatorii 
persoane fizice fără contract 
 
 

Direcţia Finanţe Publice 
Municipale 

10,00 lei/pers./lună 



18. Taxă de salubrizare în cazul prestaţiilor 
de care beneficiează utilizatorii 
persoane juridice fără contract 

Direcţia Finanţe Publice 
Municipale 

150,00 lei/firmă/lună 

19. Taxă de urgenţă pentru eliberarea sau 
preschimbarea cărţilor de identitate (3 
zile lucrătoare) 

Direcţia comunitară de 
evidenţă a persoanelor 

50,00 

20. Taxă de urgenţă pentru eliberarea 
certificatului fiscal/adeverinţei în 
aceeaşi zi cu depunerea cererii 

Direcţia Finanţe Publice 
Municipale 

25,00 lei 

21. Taxă de urgenţă pentru eliberarea 
certificatului fiscal/adeverinţei în 24 
ore de la depunerea cererii 

Direcţia Finanţe Publice 
Municipale 

15,00 lei 

22. Taxă de urgenţă pentru eliberarea în 
termen de 48 de ore a următoarelor 
acte: 
-certificat pentru notare construcţii; 
-certificat pentru schimbarea ramurii 
de folosinţă a terenului; 
-atribuire număr de casă; 
-adeverinţă schimbare denumire stradă; 
-nomenclator stradal.  

Serviciul Urbanism 20,00 lei 

23. Taxă de urgenţă pentru eliberarea în 
termen de 48 de ore a următoarelor 
acte: 
- adeverinţă pentru Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul 
judeţului Covasna; 
- adeverinţei pentru Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice judeţul Covasna; 
 

Serviciul de administrare şi 
autorizare economică 

10,00 lei 

24. Taxă de urgenţă pentru eliberarea în 
termen de 48 de ore a adeverinţei 
privind achitarea ratelor la locuinţe 
vândute în rate. 

Biroul locativ şi administrarea 
cimitirului comun 

10,00 

25.  Taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a 
autorizaţiei de funcţionare ptr. 
desfăşurarea activităţii de comerţ şi 
prestări servicii 

Serviciul de administrare şi 
autorizare economică 

200,00 

26. Taxă pentru eliberarea acordului de 
funcţionare pentru desfăşurarea 
activităţii de comerţ şi prestări servicii 

Serviciul de administrare şi 
autorizare economică 

100,00 

27. Taxă pentru eliberarea acordului de 
funcţionare pentru desfăşurarea 
activităţii de alimentaţie publică ( 
terase de vară) 

Serviciul de administrare şi 
autorizare economică 

200,00 

28. Taxă pentru eliberarea unui duplicat al 
autorizaţiei de funcţionare pentru 
desfăşurarea activităţii de comerţ şi 
prestări servicii/alimentaţie publică 

Serviciul de administrare şi 
autorizare economică 

50,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 3 la HCL nr. 130/2010 

  
PROCEDURA DE ACORDARE A FACILITĂŢILOR FISCALE 

în cazul persoanelor fizice în condiţiile art. 286 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 
 privind Codul fiscal 

 
1. Contribuabilii persoane fizice, beneficiază de scutire în proporţie de 100% de la plata 

impozitului datorat pentru locuinţa de domiciliu pe anul 2011, în cazul în care aceştia se obligă 
ca în anul în care beneficiază de această facilitate fiscală să realizeze următoarele lucrări 
 - înlocuire tâmplărie exterioară la clădiri cu tâmplărie din geam termopan 

- zugrăveli şi vopsitorii exterioare; 
- reparaţii şi înlocuiri de finisaje exterioare-tencuieli, placaje şi alte asemenea; 
- reparaţii şi înlocuiri la trotuare, la ziduri de sprijin şi la scări de acces;  

 Facilitatea se va acorda numai în cazul în care se tratează întreaga faţadă, indiferent de 
numărul proprietarilor. 
 

2. Facilitatea se acordă pentru persoanele care au depus cereri până la data de 31 ianuarie 
2011 şi care conţin toate datele de identificare ale contribuabilului necesare la stabilirea 
impozitelor, însoţită de o declaraţie pe proprie răspundere prin care se obliga să execute 
lucrările prevăzute la punctul 1 cu descrierea şi mentionarea cantităţilor, valoarea estimativă a 
investitiei. 
 

3. Scutirea se acordă persoanelor fizice numai pentru locuinta de domiciliu, certificată cu 
copia actului de identitate al solicitantului.  

Nu se acordă facilitatea fiscală pentru lucrări începute în baza unei autorizaţii de 
construire. 

Nu se aplică facilitatea fiscală pentru blocurile de locuinţe.  
 

4. Contribuabilii beneficiază de această facilitate, în cazul în care, la data depunerii 
cererii nu figurează în evidenţele fiscale cu debite restante 
 

5. Proiectele vor fi analizate şi aprobate de o comisie de specialitate constituită prin 
dispoziţie de primar, până la 28 februarie 2011. Pentru lucrările aprobate deţinătorii vor fi 
scutiţi de plata impozitului pe clădiri pentru anul 2011. 
 

6. Constatarea realizării reparaţiilor de către beneficiarii facilităţilor fiscale se realizează 
de către Compartimentul de Autorizare Construcţii şi Disciplină în Construcţii prin procese 
verbale, individuale sau colective, după cum situaţia o impune. In procesul verbal încheiat se 
vor menţiona cantităţile de lucrări realizate cât şi valoarea lor, iar pentru determinarea valorii 
investite se vor depune documente justificative (factura fiscală şi chitanţa) însoţite de fotografii 
realizate după finalizarea lucrărilor. 

 
 7. În cazul în care se constată că reparaţiile nu au fost realizate potrivit obligatiilor 
asumate, facilităţile fiscale se consideră ca fiind acordate necuvenit contribuabililor în 
cauză, acestora stabilindu-li-se din oficiu obligaţia la plata impozitului pe clădiri 
corespunzător, la care se adaugă accesoriile calculate de la data când impozitul pe clădiri se 
datora bugetului local, în situaţia în care nu s-ar fi acordat facilitatea fiscală, şi până la data 
efectuării plăţii.  
 Orice persoană care a beneficiat de scutire la plata impozitului datorat pe locuinţa de 
domiciliu nu poate beneficia de această facilitate fiscală în următorii 3 ani consecutivi. 



Anexa nr.4 la H.C.L nr. 130/2010 
 
 

PROCEDURA DE ACORDARE A FACILITĂŢILOR FISCALE 
pentru pensionarii ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim 

pe economie şi constau în exclusivitate din pensie 
 
 

 Art. 1. – (1) Beneficiază de o reducere cu 50% a impozitului pe clădiri şi a 
impozitului pe teren în anul fiscal 2011 pensionarii ale căror venituri lunare sunt 
mai mici decât salariul minim pe economie şi constau în exclusivitate din pensie.  

(2) În cazul bunurilor comune reducerea se aplică numai pentru cota parte 
aflată în proprietatea pensionarului a cărui venituri se încadrează în limitele impuse 
în aliniatul precedent. 
 
 Art. 2. – (1) Pentru a beneficia de facilitatea prevăzută la art. 1 întregul an, 
pensionarii trebuie să o depună cerere până la data de 31 ianuarie 2011, împreună 
cu următoarele acte justificative: 

a) copie de pe cartea/buletinul de identitate; 
b) ultimul talon de pensii; 
c) adeverinţă privind veniturile realizate, eliberată de Direcţia Finanţelor 

Publice Judeţul Covasna; 
 (2) Această prevedere este valabilă şi în cazul persoanelor care au depus 
cererea înainte de data de 01 ianuarie 2011. 

(3) În cazul cererilor depuse după data de 31 ianuarie 2011 facilitatea se 
acordă de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a depus cererea . 
 

Art. 3. - Nu beneficiază de reducere persoanele care au în proprietate clădiri 
sau terenuri în afara clădirii şi a terenului  aferent clădirii utilizate ca domiciliu. 
 

Art. 4. - Contribuabilii beneficiază de această facilitate, în cazul în care, la 
data depunerii cererii nu figurează în evidenţele fiscale cu debite restante. 
       

Art. 5 - Orice modificare cu privire la veniturile realizate va fi comunicată 
în termen de 30 de zile de la producerea acestuia, Direcţiei Finanţe Publice 
Municipale Sfântu Gheorghe. 



Anexa nr. 5 la H.C.L nr. 130/2010 
            
 

PROCEDURA DE ACORDARE A FACILITĂŢILOR FISCALE 
pentru persoanele fizice care sunt încadrate în structurile Serviciului Voluntar 

pentru Situaţii de Urgenţă 
 
 

Art. 1. – (1) Contribuabilii persoane fizice beneficiază de scutire de la plata 
impozitului datorat pe locuinţa de domiciliu, în cazul în care aceştia încheie 
contract de voluntariat pentru Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.  

(2) În cazul bunurilor comune scutirea se aplică numai pentru cota parte 
aflată în proprietatea voluntarului. 
 

Art. 2. - Facilitatea se acordă pentru persoanele care sunt încadrate cu 
contract de voluntariat în structurile Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă,  începând cu luna următoare încheierii contractului de voluntariat.  

 
Art. 3. - Scutirea se acordă numai pentru locuinţa de domiciliu, certificată 

de copia actului de identitate. 
  

Art. 4. - Scutirea va fi acordată în baza listei înaintate de Serviciul pentru 
Situaţii de Urgenţă din cadrul Primăriei  municipiului Sfântu Gheorghe, pentru 
persoanele care la data de 31.12.2010 nu figurează cu obligaţii fiscale restante 
către bugetul local. 
 
 Art. 5. - Persoanele fizice care la data de 31.12.2010 figurează în evidenţele 
fiscale cu debite restante sau semnează contractul de voluntariat după această dată, 
pot beneficia de scutire numai în baza unei cereri individuale, după stingerea 
obligaţiilor bugetare restante, cu începere de la data de întâi a lunii următoare 
depunerii cererii. 
 



Anexa nr. 6 la H.C.L nr. 130/2010 
            
 

 
PROCEDURA DE ACORDARE A FACILITĂŢILOR FISCALE 

pentru persoanele încadrate în gradul II de invaliditate  
 
 

Art. 1. – (1) Beneficiază de scutire de la plata impozitului pe clădiri şi a 
impozitului pe teren persoanele încadrate în gradul II de invaliditate .  

(2) Scutirile se acordă în proporţie de 100% atât pentru bunurile proprii cât 
şi pentru bunurile comune ale soţilor. 
 

Art. 2. - Scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren a 
persoanelor fizice prevăzute la art. 1. se aplică doar clădirii utilizate ca domiciliu 
şi/sau terenului aferent clădirii utilizate ca domiciliu, în baza documentelor 
justificative aflate în posesia Direcţiei Finanţe Publice Municipale Sfântu 
Gheorghe.  

 
Art. 3. - Pentru noile cazuri ivite, scutirea se va acorda în baza cererii 

depuse împreună cu documentele justificative, scutirea aplicându-se începând cu 
prima zi a lunii următoare depunerii cererii . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 7 la H.C.L. nr. 130/ 2010 

 
Reguli privind utilizarea temporară a locurilor publice în municipiul Sfântu Gheorghe şi 

proceduri de evidenţiere a acestora 
 

CAP. I. Dispoziţii generale 
 

Art. 1. - Prezenta detaliază regulile privind utilizarea temporară a locurilor publice în 
vederea eliminării unor arbitrarii ce ar putea da naştere la favoritisme sau discriminări în 
raporturile cu contribuabilii şi procedurile de evidenţiere a parcărilor curente, a abonamentelor 
pentru desfacerea de produse şi pentru contractele pentru ocuparea terenurilor cu construcţii 
provizorii. 

Art. 2. - Toate persoanele fizice şi juridice care îndeplinesc condiţiile legale pentru 
activitatea exercitată au dreptul de a solicita, pentru folosire temporară, un spaţiu din domeniul 
public sau privat al municipiului. 

Art. 3. - Locurile publice care se pot da în folosinţă temporară sunt pieţele, târgurile, 
oboarele, trotuarele, parcările şi alte locuri publice, care sunt administrate direct de Consiliul 
Local al municipiului Sfântu Gheorghe. 

Art. 4. - Ordinea ocupării locurilor disponibile dintr-o zonă se face în funcţie de numărul 
de înregistrare a cererilor prin care se solicită autorizarea folosirii unui teren. 

Art. 5. - Pentru ocuparea unei suprafeţe care aparţine domeniului public de către 
contribuabili pentru activităţi economice, culturale, sportive etc. se depune în prealabil o cerere 
tipizată, completată cu datele solicitate. 

La cerere se anexează xerocopia autorizaţiei, eliberată pentru activitatea exercitată, în 
cazul agenţilor economici sau xerocopia sentinţei judecătoreşti privind acordarea personalităţii 
juridice în cazul organizaţiilor nonguvernamentale. 

Art. 6. - Ocuparea locurilor publice se face numai după plata anticipată a taxei aferente 
perioadei solicitate, la caseria Primăriei cu excepţia ocupării terenurilor cu construcţii provizorii, 
caz în care se plăteşte trimestrial. 

 
CAP. II. Detalierea regulilor privind folosirea temporară a locurilor publice 

 
II. 1. Parcarea ocazională a vehiculelor 
Art. 7. - Pentru parcarea ocazională, taxa se achită imediat după oprirea vehicolului, la 

persoana autorizată de către Primărie sau la automatul parcării. 
 

II.2. Parcarea curentă a vehiculelor, fără rezervarea locurilor 
Art. 8. - Persoanele deţinătoare de permis de parcare pentru locuri de parcare nerezervate 

au acces în toate parcările cu plată, amenajate şi libere. 
Art. 9. - Parcarea curentă a vehiculelor, fără rezervarea locurilor se face pe baza 

permisului de parcare. Pentru parcarea curentă a vehiculelor taxa se achită anticipat înaintea 
folosirii locului de parcare.  

Art. 10. – (1) Persoanele fizice autorizate şi/sau agenţii economici care exercită activitate 
de taximetrie sunt obligaţi la plata pentru folosirea locurilor de aşteptare a clienţilor pentru 
fiecare autovehicul folosit pentru activitatea susmenţionată. Taxa se achită lunar, până cel târziu 
la data de 15, inclusiv, pentru luna următoare.  

(2) Se acordă o reducere de 50% în cazul în care această taxă a fost achitată în ultimele 
şase luni la termenul prevăzut. 

(3) Reducerea prevăzută la aliniatul precedent se acordă în baza unei adeverinţe emisă de 
Administrarea şi Autorizarea Economică, prin care se atestă că solicitantul îndeplineşte condiţiile 
de a beneficia de această înlesnire. 

Art. 11. – (1) Permisul de parcare curentă fără rezervarea locurilor se emite pentru o 
perioadă minimă de o zi şi maximă de un an. Pentru perioada mai mici de o lună taxa se achită în 
prima zi a perioadei pentru care se solicită parcarea şi pentru întreaga durată. 



(2) Permisul de parcare se eliberează la caseria Primăriei, după plata taxei de parcare care 
se plăteşte înainte de ocuparea parcării. 

Art. 12. - Permisul de parcare se expune de către şoferii vehiculelor la loc vizibil pe 
parbrizul din faţă al acesteia. 

Art. 13. - Autorizaţia de liberă trecere prin zona de interdicţie stabilită prin H.C.L. nr. 
13/2001 se eliberează numai după aprobarea traseului solicitat şi plata taxei corespunzătoare 
parcării curente a vehiculelor. 

 
II.3. Parcarea curentă a vehiculelor, cu rezervarea locurilor 
Art. 14. - Persoanele deţinătoare de permis de parcare cu loc rezervat au acces exclusiv 

pe locul rezervat şi au dreptul la blocarea acestuia. 
Art. 15. - Parcarea curentă a vehiculelor, cu rezervarea locurilor se face pe baza 

permisului de parcare, în momentul plăţii taxei de parcare pentru perioada aferentă. 
Art. 16. - Permisul de parcare se expune de către conducătorii vehiculelor la loc vizibil 

pe parbrizul din faţă al acesteia. 
 

II.4. Depozitare de materiale 
Art. 17. - Depozitarea oricăror materiale, în locuri publice se face după plata taxei şi 

obţinerea autorizaţiei. 
Art. 18 - Depozitarea de materiale se permite în condiţiile în care nu perturbă circulaţia 

pietonilor sau a vehiculelor, nu poluează cu miros, scurgeri, murdărirea zonei, etc. 
Art. 19. - Menţinerea autovehiculelor abandonate pe domeniul public se consideră 

depozitare de materiale, în consecinţă ocuparea locului aferent se calculează pe baza acestei taxe. 
 

II.5. Realizarea unor lucrări 
Art. 20. - Începerea unor lucrări în locuri publice se face numai după plata taxelor 

aferente, obţinerea autorizaţiei şi cu respectarea regulilor specifice din alte hotărâri. 
Art. 21. - Pentru eliberarea autorizaţiei de desfacere a unei suprafeţe aparţinătoare 

domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe se va plăti taxa de garanţie calculată pe baza 
planului de situaţie din proiect, garanţie care se restituie după refacerea în starea iniţială a 
suprafeţei afectate de săpături. 

 
II.6. Maşini abandonate 
Art. 22. - Pentru răscumpărarea  maşinilor abandonate sau fără stăpân ridicate de pe 

domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe se va achita o taxă de păstrare zilnică şi taxa 
de ridicare. 

 
II.7. Maşini parcate ilegal 
Art. 23. - Pentru răscumpărarea  maşinilor parcate în zone interzise parcării proprietarul 

trebuie să achite o taxă. 
 

II.8. Vehicole lente 
Art. 24. - Pentru vehicolele lente înregistrate la Primărie se percepe o taxă anuală. 

Această taxă se plăteşte până la 31 ianuarie a fiecărui an. 
   

II.9. Desfacere de produse 
Art. 25. - Pentru desfacerea produselor ce fac obiectul comerţului, 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 şi pe bază de chitanţă pentru o perioadă ≤ de o zi, chitanţă în care, se 
va preciza locul, suprafaţa şi destinaţia folosinţei. 

Art. 26. - În locurile publice se pot comercializa temporar: produse artizanale, flori, 
floricele, seminţe (dovleac, floarea soarelui, etc.), vată de zahăr, ochelari, cosmetice, cărţi poştale 
etc. 

Art. 27. - Locurile publice care se dau în folosinţă temporară nu pot afecta circulaţia 
pietonilor sau a autovehiculelor şi nu pot fi amplasate în faţa vitrinelor de la magazine. 



Art. 28. - Comercializarea produselor agro-alimentare se face în încinta pieţelor agro-
alimentare (fructe, legume, produse alterabile etc.) sau în alte spaţii special amenajate. 

Art. 29. - Ocuparea domeniului public fără acordul Primăriei şi plata taxelor aferente se 
sancţionează conform H.C.L. nr. 101/2002, modificat prin H.C.L. nr. 91/2005. 

 
II.10. Intrarea la Baza de Înot şi Recreere 
Art. 30. – (1) Intrarea la Baza de Înot şi Recreere se face după plata taxei de intrare şi 

primirea brăţării de acces electronic din plastic, care înlocuieşte biletul clasic şi se aplică pe 
încheietura mâinii înainte de a intra în încinta piscinei propriu zise. 

(2) Preţul abonamentelor utilizate la grota salină se reduce cu 20% în cazul în care clienţii 
prezintă adeverinţă medicală sau billet de trimitere. 

 
II.11. Intrarea la Ştrandul Municipal 
Art. 31. - Intrarea la Ştrandul Municipal se face după plata taxei de intrare şi primirea 

brăţării speciale, care înlocuieşte biletul clasic şi se aplică pe încheietura mâinii înaintea intrării 
în încinta ştrandului. 

Art. 32. - Brăţara va fi inscripţionată cu următoarele: 
“Baza de Înot şi Recreere – Sfântu Gheorghe 
Uszoda és Szabadidő Központ – Sepsiszentgyörgy 
Bilet de intrare – Belépő jegy.” 

Art. 33. - Brăţara va fi confecţionată dintr-un material rezistent la apă minim 24 ore, va 
conţine o parte colorată, de cca. 20 – 22 cm, o parte autocolantă, înseriată care se rupe la 
dezlipire şi o parte de cotor cu acelaş număr de serie pentru justificarea numărului de brăţări 
consumate. 

 
Cap. III. Proceduri de evidenţiere 

 
Art. 34. - Evidenţierea abonamentelor pentru desfacerea de produse se va realiza prin 

îndosarierea exemplarului Primăriei. Abonamentele vor fi numerotate în ordine cronologică. 
Art. 35. - Evidenţierea contractelor pentru ocuparea terenurilor cu construcţii provizorii 

se va realiza prin îndosarierea exemplarului Primăriei. Contractele vor fi numerotate în ordine 
cronologică. 

Art. 36. - Evidenţierea parcărilor curente se va realiza printr-un registru care, va conţine 
următoarele coloane: număr permis, numele, prenumele/denumirea proprietarului, adresa/sediul 
proprietarului, număr de înmatriculare a autovehicolului, data eliberării, perioada pentru care se 
eliberează permisul. 

 



 
 
 
 
 
 
 
BIROUL DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ  

 
ABONAMENT nr. ……./2011 

pentru folosirea temporară a unei suprafeţe din domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe 
 
Titularul ………………………………………… având sediul/domiciliul în jud. ……………, 
loc. ………………………..., str. …………………………, nr. …..., bl. …..., sc. …., ap. ….., 
Obiectul abonamentului: folosirea temporară a unui teren în suprafaţă de …….. mp, situat în 
str. ……..………………., nr. ……, …………….………………………………………… pentru 
…………………….………………………….………………………………………., 
în baza H.C.L. nr. ……/2010 şi a cererii nr. …………………………………….. 
Termenul abonamentului 

Perioada Valoarea Chitanţa (nr./data) 
   
   
   
   

Taxa aferentă suprafeţei folosite este de …………………. lei/mp/zi. 
Beneficiarul se obligă să respecte H.C.L. nr. 101/2002 privind normele de bună gospodărire pe 
teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe şi prevederile anexei nr.7 din H.C.L. nr. …../2010. 
 
      REPREZENTANT BIROU 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERERE  
pentru realizarea unor lucrări 

 
 
 

Subsemnatul …………………………………………….., în 
calitate de …………………………./ reprezentant al firmei 
……………………………………………., cu domiciliul/sediul în 
…………………………………, str. …………………………….., nr. 
….., bl.……., sc.…., ap. …., în baza autorizaţiei de construire nr. 
………………….., eliberat de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, 
cer aprobarea pentru realizarea unor lucrări de…………………………. 
în strada …….…………………… nr. ……., bl. ….., sc. …..… pentru 
……….……………………...…… 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
 
Lucrarea se va executa în perioada ………………………………… 
 
 
Data       Semnătura 

 
 

 
 
 
 
 

 
Alte acte solicitate: 
-     Autorizaţia de construcţie 
-  Plan de situaţie  



 

Judeţul Covasna 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE 
Str. 1 Decembrie 1918 nr.2 

Tel:  0267-311243, Fax: 0267-351781, e-mail: primar@sepsi.ro 
 
 
BIROUL GOSPODĂRIRE COMUNALĂ 
COMPARTIMENTUL DE ADMINISTRARE AL DOMENIULUI PUBLIC 
 
 

AUTORIZAŢIA 
 

pentru ocuparea terenurilor  cu construcţii provizorii/depozitare de 
materiale 

Nr. ………….. din …………………… 

 
 
 Se autorizează……………………………………………………..., cu domiciliul/sediul în str. 
…………………………….., nr. ….., bl.…, sc.…, ap. …., loc. …………………………….., jud. 
………………, având CNP/Codul unic ………………………….., în baza autorizaţiei de 
construire nr. …………………………, eliberat de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, 
pentru ………………………………... 
……………………………………………………………….. în strada 
…...….………………………………………………..……………….., pentru perioada 
…………………………………… 

 
 

Data       Semnătura 
 



 

    

Judeţul Covasna 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE 
str. 1 Decembrie 1918 nr.2 

Tel:  0267-311243, Fax: 0267-351781, e-mail: primar@sepsi.ro 
 
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE COMUNALĂ 
 
 

           AUTORIZAŢIE DE SĂPĂTURĂ   
                                                 
 
  În urma  cererii Nr. IN ……. din …………. şi a Autorizaţiei de construcţie 
nr. ..……. din ……………..  se autorizează …………… 
…………………………… cu domiciliul/sediul în  …………………… str. 
…………………, nr. …,  bl. …., sc. ..., ap. …, să execute lucrări de săpătură în 
str. ……………………… nr. … în următoarele condiţii:  
        -  conturul săpăturii se va tăia cu disc de tăiat asfalt/beton 
        -  lucrarea se va executa în perioada  …………-…………. 

- zona afectată de săpătură se va semnaliza corespunzător şi obligatoriu cu 
semnalizări luminoase  pe timpul nopţii,                                                     
          - traseul afectat de săpătură se va reface la starea iniţială inclusiv remontarea 
bordurilor (dacă este cazul) 

- prin data terminării se înţelege refacerea sistemului rutier la starea 
iniţială; 

- pentru închiderea circulaţiei în timpul execuţiei trebuie să obţineţi 
aprobarea organelor de circulaţie al Poliţiei Municipiului; 

 - pentru refacerea sistemului rutier sunteţi răspunzători ori de câte ori este 
necesar timp de un an până la recepţia definitivă a lucrării de către delegatul 
nostru. 
 
                                                                                         
 
                                                                                PRIMAR   
                                  
 
 
 
 
 
Sf.Gheorghe,  
…………….. 
 
 
 



                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
 

PRIMĂRIA MUN. SFÂNTU GHEORGHE 
PERMIS DE PARCARE 

nr. ……/2011 
           pentru parcare curentă 

fără rezervare loc, valabil pentru 
zona_______________ 

 
perioada______________ 

 
Conform art. … din H.C.L. nr. …../2010 

 

PRIMĂRIA MUN. SFÂNTU GHEORGHE 
PERMIS DE PARCARE 

nr. ……/2011                                                
pentru parcare curentă 

cu rezervare loc în zona, valabil pentru 
zona______________ 

 
perioada______________ 

 
Conform art. … din H.C.L. nr. …../2010 

 


