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CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI 
CRISTURU SECUIESC 

REGULAMENT 

Anexa nr. 2 la Hotararea nr. /2019 

PROIECT 
privind aplicarea taxelor speciale 

Art. 1. Taxele speciale aprobate de Consiliul Local constituie venituri proprii ale 
bugetului local. 

Art. 2. Taxele speciale sunt destinate satisfacerii scopurilor pentru care au fost 
lnfiintate. Sumele ramase neutilizate, stabilite la sfar~itul exercitiului bugetar ca diferenta 
lntre veniturile lncasate ~i cheltuielile efectuate, se raporteaza ln anul urmator cu aceea~i 
destinatie. 

Art.3. Taxa PSI se percepe de la contribuabilii persoane fizice proprietari ai cladirilor 
situate ln raza ora~ului Cristuru Secuiesc, care datoreaza impozit pe cladiri conform Legii 
227/2015 art. 455 ~i art.36 din Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor 
prevede , ca pe baza hotararii consiliului local si in conditiile prevazute de lege , serviciul de 
urgenta voluntar poate presta , contra cost , catre orice persoane fizica sau juridica, fara a 
afecta indeplinirea atributiilor unele servicii , se calculeaza prin aplicarea sumei de 35 
lei .Costurile pentru prestarile de servicii efectuate sunt stabilite prin hotarare a consiliului 
local , iar sumele incasate constituie venit ale bugetului local. 

Veniturile realizate din aceasta taxa speciala PSI vor fi folosite pentru 
lntretinerea/schimbarea hidrantilor stradali din Orasul Cristuru Secuiesc, pentru finantarea 
includerii ln planurile de organizare, de dezvoltare urbanistica ~i de amenajarea teritoriului, 
a lucrarilor pentru realizarea sistemelor de anuntare, alarmare ~i alimentare cu apa, ln caz 
de incendiu, precum ~i a cailor de acces pentru interventii ln caz de urgenta publica de 
incendiu, pentru finantarea materialelor de informare a cetatenilor asupra riscurilor de 
incendiu ~i a masurilor de prevenire a incendiilor, etc. 

Taxa PSI se plate~te conform art. 462 alin (1) anual ln doua rate egale, pana la 
datele de 31 martie ~i 30 septembrie inclusiv. Neachitarea taxei PSI conform scadentelor 
atrage dupa sine calcularea majorarilor de lntarziere conform legislatiei ln vigoare . 

Art.4. Domeniul de activitate pentru care se instituie taxa pentru eliberarea/vizarea 
acordurilor privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, il reprezinta exercitarea 
activitatilor comerciale in zone publice, in structuri de vanzare cu sediu fix sau ambulant, 
permanent sau dupa caz sezonier, de catre agentii economici, conform OG 99/2000 privind 
comercializarea produselor si seviciilor de piata. Taxa pentru eliberarea acordurilor privind 
comercializarea produselor si serviciilor de piata trebuie sa fie achitata de catre agentii 
economici care desfasoara activitati comerciale si prestari de servicii in orasul Cristuru 
Secuiesc. 

Taxa se va incasa pentru sediu , fiecare punct de lucru al agentului economic, 
inclusiv pentru cele situate in cadrul centrelor comerciale. Vizarea anuala este valabila 
pana la sfarsitul anului calendaristic, prelungirea valabilitatii facandu-se prin viza anuala a 
acestuia. Vizarea anuala este obligatorie pana la data de 31 martie a fiecarui an. 
Modificarile pe Acordul privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si pe 
Autorizatia privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica pentru unitatile tip 
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restaurant grupa 561, tip bar grupa 563 se refera la datele de identificare ale firmei ( 
denumire, forma de organizare, adresa sediu). Taxa se plateste la caseriile Primariei 
orasului Cristuru Secuiesc sau prin ordin de plata in contul bugetului local odata cu 
depunerea documentatiei , agentul economic neputandu-se considera autorizat decat in 
momentul eliberarii acordului privind comercializarea produselor si serviciilor de 
piata/autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica. Documentele 
necesare obtinerii „Acordului privind comercializarea produselor si serviciilor de piata „ sunt 
urmatoarele: 

cerere tip 
certificat de inregistrare emis de catre Oficiul Registrului Comertului 
certificat constatator eliberat de catre Oficiul Registrului Comertului , privind locul 
si felul desfasurarii activitatilor economice. 
certificat de urbanism pentru schimbare destinatie /autorizatie de construire 
privind schimbarea destinatiei spatiului/extras de carte funciara in cazul cladirilor 
care prin constructie au destinatia de spatiu comercial sau ulterior i s-a schimbat 
destinatia in spatiu comercial. 
dovada detinerii spatiului ( orice tip de contract care sa ateste detinerea spatiului 
si depunerea declaratiei privind cladirile nerezidentiale conform prevederilor 
Codului fiscal) 
autorizatii , avize, alte acte emise de organele de specialitate ( PSI , DSVSA, 
ANPM , DSP etc.) 
dovada achitarii taxei de eliberare. 

Conditia eliberarii acordului de functionare este achitarea tuturor obligatiilor de plata 
al agentului economic care solicita acordul de functionare, precum si contribuabilului 
proprietar al imobilului in care agentul economic isi desfasoara activitatea, datorata 
bugetului local al orasului Cristuru Secuiesc. 

Suspendara/retragerea Acordului privind comercializarea produselor si serviciilor de 
piata: 

Functionarea unitatilor comerciale cu incalcarea prevederilor legale ( OG 99/2000 
privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, Legea nr.12/1990, republicata , 
privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite, Legea nr.61/1991 
republicata , privind ordinea si linistea publica) si a conditiilor prevazute in Acordul privind 
comercial izarea produselor si serviciilor de piata, atrage suspendarea/retragerea acesteia. 
Retragerea actelor care au stat la baza eliberarii Acordului privind comercializarea 
produselor si serviciilor de piata, in conditiile prezentei hotarari , de catre instituti ile care le
au emis, poate atrage suspendarea acesteia. 

La cererea titularului Acordul privind comercializarea produselor si serviciilor de 
piata, poate fi retras, caz in care titularul va depune adata cu cererea de retragere si 
originalul Acordului privind comercializarea produselor si serviciilor de piata. 

Acordul privind comercializarea produselor si serviciilor de piata poate fi anulat 
oricand , daca nu se respecta : 

-obiectul de activitate mentionat pe acordul privind comercializarea produselor si 
serviciilor de piata; 

-orarul de functionare aprobat; 
-normele de estetica, curatenie si igiena publica; 
-normele de convietuire sociala, ordine si liniste publica; 
-cerintele si criteriile ce au stat la baza eliberarii acordului privind comercializarea 

produselor si serviciilor de piata; 
-conformitatea actelor depuse la dosar; 
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-existenta unor reclamatii intemeiate; 
-alte prevederi impuse de actele normative in vigoare. 
Suspendarea activitatii cat si retragerea Acordului privind comercializarea produselor 

si serviciilor de piata se face prin Dispozitia Primarului orasului Cristuru Secuiesc la 
propunerea organu lui constatator in conditiile art.78 din OG nr.99/2000, republicata , cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

Art.S. Taxa speciala de autorizare pentru program prelungit ln mod ocazionai ~i 

permanent, se percepe de la agentii economici , contribuabili persoane juridice ~i fizice, 
care solicita autorizare pentru program prelungit ln mod ocazional sau permanent, care 
desfü~oara activitate economica l n orasul Cristuru Secuiesc. 

Agentii economici sunt obligati sa stabileasca program concret de functionare 
pentru fiecare magazin , unitate de alimentatie publica, depozit cu ridicata ~i unitati de 
prestari servicii. 

Exercitarea activitatii de comercializare , prestari servicii ~i programul de lucru este 
supusa acordului autoritatii administratiei publice locale. 

La stabilirea programului concret de functionare se va avea ln vedere programul 
normal cuprins lntre orele 5,30 - 24,00 (la solicitarea locatarilor din zona ~i cu program 
NON-STOP, cu respectarea legislatiei muncii, igienei ~i lini~tii ~i ordinii publice) . 

Unitatile de alimentatie publica pot solicita un acord privind programul prelungit ln mod 
ocazional , ln cazul ln care se platesc urmatoarele taxe speciale de autorizare: 

- Taxa pentru eliberarea/vizarea autorizatiei privind desfü~urarea activitatii de 
alimentatie publica ln suma de 250 lei pentru fiecare eveniment ln cazul prelungirii 
programului unitatilor de alimentatie publica cat. Lux, cat. 1 ~i cat.11, 

- Taxa pentru eliberarea/vizarea autorizatiei privind desfa~urarea activitatii de 
al imentatie publica ln suma de 200 lei pentru fiecare eveniment ln cazul prelungirii 
programului unitatilor de alimentatie publica tip bar, bufete etc de cat.11 ~i cat. 111 , 

- Taxa pentru eliberarea/vizarea autorizatiei privind desfü~urarea activitatii ln suma 
de 10 lei pentru fiecare zi ln cazul unitati lor de toate tipurile cu program NON-STOP, 

- Taxa pentru eliberarea/vizarea autorizatiei privind desfü~urarea activitatii de 
alimentatie publica ln suma de 20 lei pentru fiecare zi declarata deschisa ln cazul 
prelungirii programulu i ln mod permanent ln acelea~i zile ale saptamanii (pentru cel putin 2 
zile pe saptamana ~i pentru minimum 3 luni). 

Documentele necesare obtinerii acordului privind programul prelungit sunt 
urmatoarele: 

- Cerere tip 
- Acordul locatarilor (tuturor vecinilor limitrofi , persoane fizice cu care se lnvecineaza 
pe plan orizontal ~i vertical) , privind functionarea cu program prelungit lntr-o raza de 
15 m, cu exceptia cladirilor care prin constructie au destinatia de spatiu comercial 
sau ulterior i s-a schimbat destinatia ln spatiu comercial. 
- Dovada achitarii taxei . 
Veniturile realizate din taxa speciala de autorizare pentru program prelungit ln mod 

ocazional ~i permanent, vor fi utilizate pentru lntretinerea Arhivei , dotarea cu materiale ~i 

aparatura birotica ln scopul desfü~urarii activitatii ln conditii optime. 
Taxa speciala de autorizare pentru program prelungit ln mod ocazional ~i permanent 

se plate~te anticipat eliberarii autorizatiei . 
Art.6. Taxa speciala de lnregistrare a veh iculelor la Primaria Orasului Cristuru 

Secuiesc, folosirea infrastrucuri i rutiere, eliberarea/vizarea anuala a autorizati i!or de 
transport ~i taximetrie se percepe de la contribuabilii persoane fizice ~i juridice care solicita 
lnregistrarea vehiculelor la Primaria orasului Cristuru Secuiesc, contribuabilii persoane 
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fizice ~i juridice care solicita autorizatie de transport ~i autorizatiei de taximetrie ~i care 
solicita eliberarea permiselor de libera trecere. 

Veniturile realizate din taxa speciala de lnregistrare a vehiculelor la Primaria 
orasului Cristuru Secuiesc, folosirea infrastrucurii rutiere ~i eliberarea/vizarea anuala a 
autorizatiilor de transport ~i taximetrie ~i taxa speciala de eliberare a permiselor de libera 
trecere vor fi utilizate pentru instalarea, aplicarea ~i lntretinerea mijloacelor de semnalizare 
rutiera ~i a echipamentelor destinate sigurantei circulatiei , conform standardelor ln vigoare, 
dotare tehnica necesara pentru lnregistrarea ~i tinerea evidentei vehiculelor nesupuse 
lnmatricularii, pentru ridicarea ~i depozitarea ln spatii special amenajate, a autovehiculelor, 
remorcilor, caroseriilor sau subansamblurilor acestora, devenite improprii din punct de 
vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice, abandonate sau parasite pe domeniul 
public, pentru asigurarea spatiului depozitarilor vehiculelor cu tractiune animala, depistate 
circuland pe drumurile publice pe care le este interzis accesul , precum ~i pentru finantarea 
cheltuielilor curente de lntretinere ~i functionare a Compartimentului protectia civila si a 
mediului din Primaria orasului Cristuru Secuiesc. 

Taxa speciala de lnregistrare moped/ma~ini ~i utilaje autopropulsate se plate~te 
anticipat lnregistrarii mopedului/ma~inilor ~i utilajelor autopropulsate. 

Taxa speciala pentru eliberarea autorizatiei de transport ~i taximetrie se plate~te 
anticipat lnainte de eliberarea autorizatiei. 

Art.7. Taxa speciala pentru oficiere casatorie se percepe de la contribuabilii 
persoane fizice care solicita oficierea casatoriei ln zile nelucratoare, (sambata, duminica 
sau zile de sarbatoare legala). 

Veniturile realizate din taxa speciala pentru oficiere casatorie vor fi folosite finantarea 
cheltuielilor curente de lntretinere ~i functionare a Serviciului Public Comunitar Local de 
Evidenta Persoanelor, Starea Civila. 

Taxa speciala pentru oficiere casatorie se plate~te anticipat la caseria Primaria 
orasului Cristuru Secuiesc ln zilele lucratoare conform orarului de deschidere al caseriei. 

Art. 8. Taxele speciale aplicate de catre Serviciul de lmpozite ~i Taxe Locale ~i taxa 
speciala de xerocopiere aplicata de catre toate compartimentele , se percep de la 
persoanele care solicita: cautare ln arhiva fiscala , eliberarea certificatului fiscal ln regim de 
urgenta ln ziua solicitarii, sau xerocopiere a actelor. 

Taxa speciala de cautare ln arhiva fiscala ~i taxa speciala de eliberare, ln regim de 
urgenta a certificatelor fiscale ln ziua solicitarii se platesc anticipat lnainte de cautare ln 
arhiva fiscala , respectiv eliberarea ln regim de urgenta a certificatelor fiscale , ln ziua 
solicitarii. 

Taxa speciala de xerocopiere se plate~te anticipat, lnainte de efectuarea 
xerocopierii . 

Cristuru Secuiesc, 
~~~~~~~~~ 

Pre~edintele ~edintei , 

Contrasemnat pentru legalitate: 
Secretar ge eral 
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