Anexa nr. 1. la H.C.L nr. ____/ __.__.2021
TABLOUL
CU VALORILE IMPOZABILE , IMPOZITELE ,TAXELE LOCALE ŞI AMENZILE,
STABILITE IN SUME FIXE SAU COTE PROCENTUALE
pentru ANUL 2022 UAT ORASUL SALCEA
Art. 457. Pentru clădirile rezidențiale și clădirile - anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice,
impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,15% asupra valorii impozabile a
clădirii. Cota impozitului pe clădiri se stabilește prin hotărâre a consiliului local
(6) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcție de rangul localității și zona în care este
amplasată clădirea, prin înmulțirea valorii determinate conform alin. (2) - (5) cu coeficientul de
corecție corespunzător:
-rang III - zona C - coeficient 2,10 - de la strada Calea Sucevei nr.34 (Vişinoschi) la Calea Sucevei
nr.8 (Haraga) și strada Victoriei de la nr.45 (Scutaru) la nr.35(Lubera) și nr.24 (Saftiuc), nr.26
(Fădur), nr.26A (Radu), nr.28 (Costîn)
-rang III - zona D - coeficient 2,00 - restul localității Salcea
-rang III - zona D - coeficient 2,00 - Plopeni - localitate componenta
-rang III - zona D - coeficient 2,00 - Mereni localitate componentă
-rang III - zona D - coeficient 2,00 - Văratec localitate componentă
-rang V
- zona A - coeficient 1,05 - Prelipca-sat component pe șosea
-rang V
- zona B - coeficient 1,00 - Prelipca-sat component restul localității.
Art. 458 - (1) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe
clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,5% asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani
anteriori anului de referință, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul
de referință
b) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani
anteriori anului de referință;
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul
clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință.
Art. 460 - (1) Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele
juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii
impozabile a clădirii.
(2) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3%, asupra valorii
impozabile a clădirii.
Art. 462 (2) Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către
contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificație de 10%.
Art. 465. - (1) Impozitul/Taxa pe teren se stabilește luând în calcul suprafața terenului, rangul
localității în care este amplasat terenul, zona și categoria de folosință a terenului, conform încadrării
făcute de consiliul local.
(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință
terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului,
exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități
- lei/ha -

Zona în
cadrul
localității

0

I

II

III

IV

V

5236 13090

A

8282 - 20706 6878 - 17194 6042 - 15106

711 - 1788

818

B

6878 - 17194 5199 - 12998 4215 - 10538 3558 - 8894 569 - 1422

615

C

5199 - 12998 3558 - 8894

2668 - 6670

2430

427 - 1068

284 - 710

D
3558 - 8894 1690 - 4226 1410 - 3526
1415
278 - 696
142 - 356
(5) Suma stabilită conform alin. (4) se înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător
prevăzut in aliniatul de mai jos.
Având în vedere faptul că orașul Salcea este o localitate de rangul III, coeficientul de
corecție care va fi aplicat este 3,00, iar pentru sat Prelipca este o localitate de rangul V
coeficientul de corecție care va fi aplicat este 1,00.
(7) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin
înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în
următorul tabel, înmulțită cu coeficientul de corecție 1:
Nr.
Impozit
Categoria de folosință
crt.
(lei)
1 Teren cu construcții

25

2 Teren arabil

45

3 Pășune

25

4 Fâneață

25

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

50

5.1 Vie până la intrarea pe rod
6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1
6.1 Livadă până la intrarea pe rod
7 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr.
crt. 7.1
7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție
8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole
8.1 Teren cu amenajări piscicole

0
50
0
10
0
3
30

9 Drumuri și căi ferate

0

10 Teren neproductiv

0

Art. 467. - (1) Impozitul pe teren se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie
și 30 septembrie inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipație a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către
contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificație de 10%.
Art. 470. - (1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcție de tipul mijlocului de
transport, conform celor prevăzute în prezentul capitol.
(2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se
calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cm3
sau fracțiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
Nr.
crt.

Mijloace de transport cu tracțiune mecanică

Lei/200 cm3
sau fracțiune
din aceasta

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta)
1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică
de până la 1.600 cm3, inclusiv

8

2 Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste
1.600 cm3

9

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 inclusiv

18

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 inclusiv

72

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3 inclusiv

144

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm

3

290

7 Autobuze, autocare, microbuze

24

8 Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de
până la 12 tone, inclusiv

30

9 Tractoare înmatriculate

18
II. Vehicule înregistrate

1 Vehicule cu capacitate cilindrică

lei/200 cm3

1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3

3

1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3

5

2 Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată

150 lei/an

(3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%.
(8) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma
corespunzătoare din tabelul următor:

Mijlocul de transport pe apă

Impozit
- lei/an -

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal

21

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

56

3. Bărci cu motor

210

4. Nave de sport și agrement
5. Scutere de apă

1.119
210

6. Remorchere și împingătoare:

X

a) până la 500 CP, inclusiv

559

b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv

909

c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv

1398

d) peste 4000 CP

2237

7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta

182

8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale:

X

a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv

182

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la
3000 de tone, inclusiv

280

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone

490

Art. 472. - (1) Impozitul pe mijlocul de transport se plătește anual, în două rate egale, până la datele
de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipație a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de
către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o bonificație de
10%.
Art. 474. - (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egală cu
suma stabilită conform tabelului următor:
Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism
- lei a) până la 150 m2, inclusiv
2

6

b) între 151 și 250 m , inclusiv

7

c) între 251 și 500 m, inclusiv

9

d) între 501 și 750 m2, inclusiv

12

e) între 751 și 1.000 m2, inclusiv

14

f) peste 1.000 m2

14 + 0,01 lei/m2, pentru
fiecare m2 care depășește
1.000 m2

(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea
teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului județean se
stabilește de consiliul local în sumă de 10 lei, inclusiv.
(10) Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare și
prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice și a studiilor privind ridicările
topografice, sondele de gaze, petrol și alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de
prospecțiune și explorare și se calculează prin înmulțirea numărului de metri pătrați de teren ce
vor fi efectiv afectați la suprafața solului de foraje și excavări cu o valoare de 10 lei.
(14) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spatii de expunere,
corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice este de 8 lei,
pentru fiecare metru pătrat de suprafață ocupată de construcție.
(15) Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele
publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu este
de 13 lei , pentru fiecare racord.
(16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă se stabilește în sumă
de 9 lei.
Art. 475. - (1) Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare este de 20 lei .
(2) Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de
comercializare a produselor din sectorul agricol este de 80 lei.
(3) Persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri
și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, potrivit
Clasificării activităților din economia națională - CAEN, actualizată prin Ordinul președintelui
Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din
economia națională - CAEN, datorează bugetului local al orașului în a cărui rază administrativ teritorială se desfășoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind
desfășurarea acestor activități, în funcție de suprafața aferentă activităților respective, în sumă de:
a) până la 1.000 lei, pentru o suprafață de până la 500 m2, inclusiv;
b) până la 2.000 lei pentru o suprafață mai mare de 500 m2.
Art. 477 (4) Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei
respective la valoarea serviciilor de reclamă și publicitate.
(5) Cota taxei este in cuantum de 3% din valoarea serviciilor de reclamă și publicitate.
Art. 478 (2) Valoarea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se calculează anual prin
înmulțirea numărului de metri pătrați sau a fracțiunii de metru pătrat a suprafeței afișajului pentru
reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local, astfel:
a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma este
de 32 lei;
b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj pentru reclamă și
publicitate, suma este de 23 lei
. Art. 481. - (1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma
încasată din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor.
(2) Consiliul local hotărăsc cota de impozit după cum urmează:

a) 1% pentru spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare
muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă
internă sau internațională;
b) 2% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a).
Art. 486. (4) Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă este în cuantum
de 500 lei. Taxa se face venit la bugetul local.
(5) Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea
planuri, deținute de consiliile locale, consiliul local stabilește o taxă de 32 lei.
Pentru deținerea în proprietate sau folosință de utilaje autorizate să funcționeze în scopul obținerii
de venituri (tractoare):
Taxa utilaje agricole (tractoare) - 110 lei/an; combine agricole – 200 lei/an
Taxa atelaje (căruțe) - 55 lei/an
Taxă motoscutere - 33 lei/an
Taxă ecologizare - persoane fizice – 80 lei/persoana/an
In cazul gospodăriilor cu peste 7 persoane inclusiv taxa de ecologizare se limitează la suma de
560 lei in baza unei declarații pe proprie răspundere in corelare cu baza de date din registru
agricol
In cazul gospodăriilor nelocuite taxa de ecologizare este de 50 lei/gospodărie/an in baza unei
declarații pe proprie răspundere in corelare cu baza de date din registru agricol
Taxă ecologizare
- persoane fizice autorizate (II,PFA,AF) - 100 lei/an in baza declarației pe propria răspundere ca
nu desfășoară activitate economica la sediul social
-persoane fizice autorizate (II,PFA,AF) - 500 lei/an in baza declarației pe propria răspundere ca
desfășoară activitate economica la sediul social
Taxă ecologizare - agenți economici:

Productie
Comerț
Baruri restaurante
Transport rutier
Construcții
Prestari
servicii
(instalatii termice
electrice sanitare)
Service auto
Prestari
servicii
frizerie
coafura
manichiura
pedichiura
Asociatii si fundatii
Alte activități

cu pina la
1 angajat
600
600
600
200
200

cu 2-5
angajați
1000
1000
1000
500
500

cu 6-15
angajați
1900
1900
1900
800
800

cu 16-30
angajați
3300
3300
3300
1100
1100

cu 31-49
angajați
5000
5000
5000
1400
1400

Peste 50
angajați
8000
8000
8000
1700
1700

200

500

800

1100

1400

1700

200

500

800

1100

1400

1700

600

1000

1900

3300

5000

8000

600
200

1000
500

1900
800

3300
1100

5000
1400

8000
1700

Taxa de ecologizare culte scutite
Taxa de ecologizare (deșeuri reciclabile si menajere) cabinete medicale - 200 lei/an si farmacii 500 lei/an
Taxă ecologizare - scoli 6000 lei/an
Taxa de comerț stradal /ambulant 20 lei/zi
Taxa de dezvoltare rețele apa 300 lei/branșament
Taxa de dezvoltare rețele canalizare 300 lei/branșament
Taxe închiriere teren arabil din proprietatea privată a orașului – 40 lei/ar/an
Taxa închiriere terenuri neagricole din proprietatea publică și privată a orașului;
-pentru scopuri comerciale - 5 lei /mp/lună
-pentru alte activități lucrative - 5 lei /mp/lună
-pentru chioșcuri comerciale – 5 lei/mp/lună
Taxa pentru închirierea spațiilor proprietate publică și privată :
-spatii comerciale – 16 lei/mp/lună
-spatii pentru magazine – 16 lei/mp/luna
-spatii pentru cabinete medicale medicina familie - 8 lei/mp/luna,
-spații pentru cabinete medicale stomatologie - 15 lei/mp/luna,
- spații pentru farmacie- 12 lei/mp/luna
-pentru cabinet veterinar - 12 lei/mp/luna
-spațiu locuință - 16 lei/mp/luna
-spațiu telecomunicații - 16 lei/mp/lună
-spațiu activități lucrative – 8 lei/mp/lună
Taxa autorizație de funcționare – 150 lei /viza anuala
Taxă închiriere sală cămine culturale pentru:
• nunți și baluri
Cămine- Salcea Prelipca, - 1.000 lei + contravaloarea consumului de curent + 500lei garanție
(suma se restituie după predarea căminului ,dacă nu sunt constatate pagube materiale)
Cămine Plopeni, Văratec - 500 lei + contravaloarea consumului de curent + 500lei garanție
(suma se restituie după predarea căminului ,dacă nu sunt constatate pagube materiale)
• evenimente religioase activități artistice, educaționale gratuit, cu obligativitatea
igienizării spațiului folosit, pentru evenimente neremunerate de participanți
• Taxe executare copii xerox alb negru- 1 leu/pagina A4,
2 lei/pagina A3
• Taxe executare scanări documente format A4- 2,5 lei pagina
A3- 5 lei pagina
Taxe închiriere utilaje proprietatea primărie 250 lei/ora
Taxă PSI- persoane fizice - 20 lei/gospodărie
Taxă PSI- persoane juridice - 100 lei/ agent economic
Taxa supraveghere video domeniul public (întreținere si dezvoltare sistem).- persoane fizice - 20
lei/gospodărie
Taxă oficiere căsătorii în zilele libere (sâmbătă și duminica) și sărbătorile legale (pentru cununiile
oficiate la primărie) – 200 lei
Taxă pentru amplasamentul construcțiilor (amprenta la sol - cu obligativitatea asigurării prezentei
unui specialist autorizat in topometrie)
Împrejmuire - 100 lei
Construcții pina la 50 mp – 100 lei
Construcții 51-200 mp – 200 lei
Construcții peste 200 mp 300 lei

Taxa de înregistrare contracte arenda - 25 lei /contract
Taxa de reziliere contracte arenda - 25 lei / contract
Taxa concesiune loc veci simplu 2,5mx1,2m – 300 lei
Taxa concesiune loc veci dublu 2,5mx2,5m – 600 lei
Taxa de eliberare in regim de urgenta a documentelor de urbanism cu condiția depunerii tuturor
documentelor legale
Certificat de urbanism - 50 lei
Autorizație de construire – 100 lei
Documentație pentru întocmirea PUZ – 1000 lei
Taxa comunicare documente legale financiare (ex.: șomații, executări silite, înființare proprire,
comunicare acte procedurale) – 20 lei/comunicare
Taxa eliberare certificat fiscal - 10 lei
Taxa viza carnet producător - 30 lei/an
Taxa eliberare duplicat Carnet producător – 50 lei
Taxe utilizare terenuri din zona drumurilor aflate in administrare locala:

Nr
Crt

1

Scop utilizare

U.M.

Tarif
lei/u.m./luna
practicat de
Judetul
Suceava

Tarif
lei/u.m./luna
practicat de UAT
Oras Salcea

Utilizarea si accesul la suprafetele din zona
drumurilor aflate in administrare locala

1.1

Alte construcții subterane in ampriza, in zona de
siguranța sau altele terenuri aparținând drumului

m.p.

0,5

0,45

1.2

Panou publicitar (suprafața teren ocupat)

m.p.

1

0,90

2

Amplasari de cabluri electrice telefonice tv internet

2.1

Traversare aeriana

m.l.

0,35

0,32

2.2

Subtraversare drum pietruit

m.l.

0,56

0,50

2.3

Subtraversare drum modernizat

m.l.

1,05

0,95

2.4

Cablu subteran in lungul drumului in ampriza
drumului

m.l.

0,28

0,25

2.5

Cablu subteran in lungul drumului in zona de
siguranta

m.l.

0,21

0,19

2.6

Cablu aerian in lungul drumului in ampriza drumului

m.l.

0,28

0,25

2.7

Cablu aerian in lungul drumului in zona de siguranta

m.l.

0,21

0,19

2.8

Pe poduri podete, tuneluri si alte lucrari de arta in
canale tehnice

m.l.

5,04

4,53

2.9

Pe poduri podete, tuneluri si alte lucrari de arta
ancorat de pod sai in alta solutie deit canal tehnic

m.l.

5,04

4,53

Tarife pentru eliberare acorduri si autorizații privind amplasarea si executarea unor
obiective in zona drumurilor de interes local:
Nr
Crt

Scop utilizare

U.M.

Tarif
lei/u.m./luna
practicat de
Judetul Suceava

Tarif
lei/u.m./luna
practicat de
UAT SALCEA

1

Analiza primară la depunerea documentației tehnice
pentru planuri urbanistice (PUZ, PUD), obiective
socioeconomice, panouri publicitare și rețele
edilitare

document

100

90

2

Autorizație de amplasare și/sau acces la drum
pentru persoane fizice (construcții cu destinația de
locuința familială, garaje racorduri apă, canal,
electricitate, gaze etc.)

document

130

117

3

Acord prealabil de amplasare și/sau acces la drum
pentru persoane fizice (spații industriale și
economice), juridice și schimbare de destinație,
panouri publicitare

document

300

270

4

Acord prealabil de amplasare pentru rețele edilitare
noi și existente

document

400

360

document

5

Autorizație de amplasare și/sau acces la drum
pentru persoane fizice și juridice, obiective
socioeconomice, rețele edilitare, panouri publicitare
și schimbare de destinație

200

180

document

6

Reanalizare documentație tehnică pentru planuri
urbanistice (PUZ, PUD), obiective socio-economice,
rețele edilitare și panouri publicitare

200

180

document

7

Prelungirea acordului prealabil de amplasare și/sau
acces la drum pentru obiective socio economice și
rețele edilitare

100

90

document

8

Emiterea unui nou acord de amplasare și/sau acces
la drum în cazul acordurilor expirate pentru care nu
a fost obținută autorizația

100

90

document

9

Prelungirea acordului/autorizatiei pentru lucrări de
remediere în regim de urgență la rețelele existente
în zona drumului local

100

90

