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CAPITOLUL IX ALTE TAXE LOCALE 

 

 

 
Art.486 alin.(1) 
1. Taxa zilnica pt.utilizarea temporara  
a locurilor publice: 
 
a)pentru amplas.unor chioscuri, | -zona A 
tonete,etc,in vederea desfasura- | -zona B 
de activitati comerciale si de      | -zona C 
prestari de servicii:                     | -zona D            
 
b)pentru amplasare parcuri distractive, 
circuri,expozitii in aer liber,etc,         
c)pentru depozitarea de materiale,reali- 
zarea unor lucrari sau constructii provizorii 
 
d)pentru vanzare de produse in | -zona A 
alte locuri decat piete,targuri    | -zona B 
sau oboare                                 | -zona C 
                                                  | -zona D 
e)pentru activitati comerciale cu ocazia zilelor 
orasului 
  
g)pentru inchirierea Capelei 

2. Taxa zilnica pentru utilizarea temporara 
a locurilor publice in piete, targuri si oboare: 
a)pentru vanzari la mese sector alimentar 
agricol,flori,etc. 
b)pentru ocuparea locurilor necesare van- 
zarii produselor industriale 
c)pentru ocuparea locurilor necesare van- 
zarii obiectelor de ocazie 
d)pentru folosirea platourilor,meselor, 
tarabelor si altor spatii din piete –  
(exclusiv sectorul lactate) 
 

NIVELURILE 

APLICABILE IN 

ANUL 

FISCAL 2016 

lei/mp/zi 

   0,60 
   0,50 
   0,40 
    0,30 

    
     1,00 

   
      0,30 

 
 

      4,00  
     3,50 
     3,00 
     2,50 

    
      20,00 

 
            6,00 lei/zi 

 
    lei/mp/zi 

 
      2,00 

 
      2,00 

 
      1,00 

 
       2,00 

NIVELURILE 

APLICABILE IN 

ANUL 

FISCAL 2017 

lei/mp/zi 

              0,60 
              0,50 
              0,40 
              0,30   

     
              1,00 

 
              0,30 

 
 

             4,00 
             3,50 
             3,00 
             2,50 

   
            20,00 

   
          6,00 lei/zi 

 
    lei/mp/zi 

 
    2,00 

 
    2,00 

 
    1,00 

 
        2,00     

 



e)pentru ocuparea locurilor si platouri- 
lor cu mijloace de transport expuse la 
vanzare:- biciclete cu motor,motorete, 
scutere,motociclete cu atas — lei/buc/zi-  
        -alte mijloace de transport cu  
tract.mecanica si remorci- lei/buc/zi- 
 
f)pentru vanzarea produselor    |-caruta  
de orice fel,din vehicule si        |-autoturism, 
autovehicule                              |-remorci 
lei/mijl.de transport/zi               |-camioane 
                                                  |-dubite 
 
g)pentru vanzarea de animale şi păsări 
             |-porci peste 6 luni 
             |-porci<6 luni,ovine,caprine 
             |-animale mici si pasari,cu 
             |exceptia puilor de o zi 
             |-pui de o zi 
h)pentru intrare in targuri in care se vand obiecte de 
ocazie-lei/pers. 
i)taxa pentru vanzarea produselor lactate la sectorul 
lactate-lei/mp/zi 
j)taxa inchiriere cantar 
k)taxa WC public 

 
    
 

      3,50 
 

      6,00 

 
      3,50 
      5,10 
      6,30 
     12,60 
     10,30 

  lei/buc/zi    
      4,00 
      2,00 

 
      0,50 
      0,10 

   
      2,00 

 
      2,00 
      4,00 
      1,00 

    
    
  

    3,50 
 

    6,00 

 
    3,50 
    5,10 
    6,30 
   12,60 
   10,30 

lei/buc/zi 
    4,00 
    2,00 

 
    0,50 
    0,10 

 
    2,00 

 
    2,00 
    4,00 
    1,00 

3. Taxe pentru servicii oferite de Centrul Cultural : 
      
      -taxa pentru intrare la discotecă 
     -taxa inchiriere sala discotecă       
     -taxa pentru şah,remi,tenis,biliard 
     -taxa pentru sonorizarea spectacolelor 

 
 

    3,0 lei/pers 
   70,0 lei/ora 

    2,0lei/h/masa 
 

   60,0 lei/ora 

 
 

 3,00 lei/pers. 
 70,00 lei/ora 

2,00lei/h/masa 
 

 60,00 lei/oră 
4. Taxă pentru oficierea căsătoriilor: 
  -în zilele de sâmbătă 
  -duminică şi sărbători legale 

 
  25,0 lei/căsăt. 
  30,0 lei/casat. 

       

 
25,00lei/căsăt. 
30,00lei/căsăt. 

5. Taxe speciale pentru  servicii de xerocopiere (se 
aplică numai în cazul in care se copiază minim 10 
pagini): 
  -copie o singură faţă, format A4 
  -copie ambele feţe, format A4 
  -copie o singură faţă, format A3 
  -copie ambele feţe, format A3 

  
 
 

  0,5 lei/copie 
  0,7 lei/copie 
  0,8 lei/copie 
  1,5 lei/copie 

   
 
 

  0,5 lei/copie 
  0,7 lei/copie 
  0,8 lei/copie 
  1,5 lei/copie 

6. Taxe speciale pentru  obţinerea formularelor 
tipizate prevăzute de Legea nr.50/1991, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare : 
 -formular tipiz.pt.certific.de urbanism 
-formular tipizat pentru autorizatie de 
construire/desfiintare 
           
                        -fără anexă 
                        -cu anexă 
  

 
 
 

     1 leu 
 
 
 

     1 leu 
     3 lei 

   

 
 
 

     1 leu 
 
 
 

     1 leu 
     3 lei 

   



 -eliberare copii după plan de încadrare în zonă, 
format A4 
-alte formulareobligatorii la eliberarea autorizatiei 
de construire/desfiintare 

    10  lei 
 
 

1 leu/pagina 

    10  lei 
 
 

1 leu/pagina 
7. Taxă eliberare copii dupa documente din Arhiva 
Primăriei 

  8 lei/pag. 
 

   8 lei/pag. 

8. Taxă pentru emiterea Acordului Unic  10 lei/aviz   10 lei/aviz 

9. Taxă pentru închirierea  sălii de şedinţe 
 

 20 lei/oră   20 lei/oră  

10.Taxă pentru închiriere baza sportiva a Orasului 
Simleu Silvaniei 

200 lei/meci 200 lei/meci 
 

11.Taxă pentru închirierea salii de sport Magura 60 lei/ora 60 lei/ora 

12. Taxa pentru închirierea sălii de spectacole a 
Centrului Cultural 
 
-pentru activităţi de interes public organizate de 
instituţiile publice subordonate Consiliului Local  
 

 84 lei/oră 
 

 10 lei/oră 
(gratuit pt.alte 

activitati de interes 
public 

organizate de 
Primarie si Consiliul 

Local) 

  84 lei/oră 
 

  10 lei/oră 
(gratuit pt. alte activit.de 
interes public organiz.de 

Primărie si Consiliul 
Local 

13. Taxă pentru  accesul  persoanelor străine în 
afara orelor de vizită în incinta Spitalului Orăşenesc  

 1,50 lei/pers. 1,50 lei/pers. 
 
 

14. Taxă pentru parcare în incinta Spitalului 
Orăşenesc  

  1 leu/autov.   1 leu/autov. 

15. Taxă pentru loc de veci(2/1 mp)   100 lei/loc   100 lei/loc 

16. Taxa pentru inregistrare vehicule lente  
 

  63 lei/vehicul  63 lei/vehicul 

17. Taxă  pentru eliberarea duplicatelor  
certificatelor  de înregistrare a vehiculelor  
 

 
27 lei/duplicat 

 
27 lei/duplicat 

18. Taxă pentru eliberarea autorizaţiei privind 
desfăşurarea altor exerciţii comerciale în spaţii: 
  -pentru persoane juridice 
  -pentru persoane fizice autorizate 
 

 
 
 

 120,00 lei 
  24,00 lei 

 
 
 

   120 lei 
    24 lei 

19. Viza anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea 
altor exerciţii comerciale în spaţii: 
  -pentru persoane juridice 
  -pentru persoane fizice autorizate 
 

 
 
 

12,00 lei/mp/an 
 6,00 lei/mp/an 

 
 
 

 12 lei/mp/an 
  6 lei/mp/an 

120 Taxă pentru eliberarea duplicatului sau 
modificarea autorizaţiei privind desfăşurarea altor 
exerciţii comerciale: 
  -pentru persoane juridice 
  -pentru persoane fizice autorizate 
 

 
 
 

  120,00 lei 
   24,00 lei     

 
 
 

    120 lei 
     24 lei 

21. Taxă pentru eliberarea autorizaţiei privind 
desfăşurarea altor exerciţii comerciale ambulant: 
  -pentru persoane juridice 

 
 
 

 
 
 



  -pentru persoane fizice autorizate 
 

  120,00 lei/an 
   60,00 lei/an 

   120 lei/an 
    60 lei/an 

22. Taxe de păşunat: 
 
  -bovine şi bubaline adulte 
  -tineret bovin şi bubalin 
  -ovine şi caprine 
  -tineret ovin şi caprin 
  -cabaline adulte 
  -tineret cabalin 
    Pensionarii precum şi crescătorii de animale care 
îşi manifestă opţiunea în scris pot achita taxele de 
păşunat în bani sau în muncă,astfel: 
  -bovine şi bubaline adulte 
  -tineret bovin şi bubalin 
  -ovine şi caprine 
  -tineret ovin şi caprin 
  -cabaline  adulte 
  -tineret cabalin 
 
 

23. Taxe  pentru parcarea autovehiculelor  pe 
domeniul public şi privat al oraşului: 
 
 -Taxă tichet parcare 
 -Taxă parcare autobuze/microbuze în str. 
Partizanilor, în zona cuprinsă între Podul nou - SC 
INSECO SRL – Podul de fier 
 -Taxă somaţie pentru parcare fără tichet sau 
abonament de parcare 
 -Taxă pentru abonamente parcări: 
   -pt.un loc de parcare pe per.de 1 luna 
 
   -pt.un loc de parcare pe per.de 3 luni 
 
   -pt.un loc de parcare pe per.de 1 an 
   -pt.toate parcările pe per. de 1 lună 
   -pt.toate parcările pe per. de 3 luni 
   -pt.toate parcările pe per. de 1 an 
- Taxă abonament parcare autobuze și microbuze în 
str. Partizanilor, în zona cuprinsă între Podul nou - 
SC INSECO SRL – Podul de fier 
- Contract de rezervare loc 
 
 

bani+muncă 
lei/cap/an 
   55,0+ 0 
   27,5+ 0 
   13,0+ 0 
    8,5+ 0 
   70,0+ 0 
   55,0+ 0 

 
 
 
 

   33,0+ 22,0 
   16,5+ 11,0 
    8,5+  4,5 
    5,0+  3,5 
   44,0+ 26,0 
   33,0+ 22,0 

 

 
 
 

0,5 lei/60 min 
 30 lei/zi 

   
 

     4,0 lei 
 
 

     5,0 lei 
 

     8,0 lei 
 

    30,0 lei 
     8,0 lei 
    20,0 lei 
    50,0 lei 

150 lei/lună 
        
 
-  
 
 
 
      
      
     

 bani+muncă 
 lei/cap/an 
   55,0+ 0 
   27,5+ 0 
   13,0+ 0 
    8,5+ 0 
   70,0+ 0 
   50,0+ 0 

 
 
 
   

   33,0+ 22,0  
   16,5+ 11,0 
    8,5+  4,5 
    5,0+  3,5 
   44,0+ 26,0 
   33,0+ 22,0 

 

 
 
 

0,5 lei/60 min 

 30 lei/zi 
   
 

     5,0 lei 
 
 

     5,0 lei 

 

     8,0 lei 

 

    30,0 lei 

     8,0 lei 

    20,0 lei 

    50,0 lei 

150 lei/lună 

        

 

 600 lei/an 
 
 
      
      
     
 
 
 



25. Taxă pentru eliberarea de copii după planul de 
situaţie şi fişa imobilului din cadastrul imobiliar-
edilitar şi plan de încadrare in zonă 

 20 lei/pagină 
 25 lei/filă 

 
        

 20 lei/pagină 
 25 lei/filă 

 
 

26. Taxă pentru eliberarea de copii după 
ortofotoplanuri 

 20 lei/pagină  20 lei/pagină 

27. Taxă pentru inchiriere tractor sau autoutilitara 
din dotarea Primariei orasului Simleu Silvaniei 

100 lei/ora 100 lei/ora 

28. Taxă pentru efectuarea de măsurători în vederea 
restabilirii limitelor de proprietate persoanelor care 
au fost puse în posesie în temeiul legilor fondului 
funciar 

   50 lei    50 lei 

Art.486 alin.(2) 
Taxa zilnica pentru detinerea sau utilizarea 
echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de 
venituri:drujba,betoniera, darace si pive,masini de 
tricotat si cusut,presa de ulei,mori si rasnite,ateliere 
de umplut sifoane,masini de fabricat inghetata, 
Incubator electric pentru pui,etc.-lei/zi 

 
 
      
 

      1,30 lei/zi 

 
 
     
 

 1,30 lei/zi 

 
 


