JUDETUL NEAMT
COMUNA DOBRENI

ANEXA NR. 2
la Hotărârea Consiliului Local Dobreni
Nr. 74 din 16.12.2020

PROCEDURA DE CALCUL SI PLATA
A TAXELOR PREVAZUTE LA
ART. 486 DIN LEGEA NR. 277/ 2015 PRIVIND CODUL FISCAL

1. Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice:
a) Mod de calcul taxa: se aplică pentru fiecare zi /m.p., pentru oricare dintre persoanele
fizice sau juridice autorizate care doresc utilizarea temporară a locurilor publice.
b) Termen de plata: după aprobarea cererii depusă la Primăria comunei Dobreni şi
avizată de Poliţia comunei Dobreni.
2. Taxa anuală pentru deţinerea sau utilizarea urmatoarelor echipamentelor si
utilajelor destinate obtinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală:
a) Mod de calcul taxa: se aplică anual pentru oricare tipuri de echipamente si utilaje
mentionate mai sus, proprietatea persoanelor fizice sau juridice.
b) Termen de plata: 31.03.2021
c) Lista echipamentelor si utilajelor: 1. Autocositoare; 2. Autoexcavator (excavator pe
autosasiu); 3. Autogreder sau autogreper; 4. Buldozer pe pneuri; 5. Compactor autopropulsat;
6. Excavator cu racleti pentru sapat santuri, excavator cu rotor pentru sapat santuri sau
excavator pe pneuri ; 7. Freza autopropulsata pentru canale sau pentru pamant stabilizat ; 8.
Freza rutiera ; 9. Incarcator cu o cupa pe pneuri (Ifron I.F.80 ; TIH) ; 10. Instalatie
autopropulsata de sortare-concasare ; 11 Macara cu greifer ; 19 12. Macara mobila pe pneuri ;
13. Macara turn autopropulsata ; 14. Masina autopropulsata pentru oricare din urmatoarele : a)
lucrari de terasamente ; b) constructia si intretinerea drumurilor ; c) decopertarea imbracamintii
asfaltice la drumuri ; d) finisarea drumurilor; e) forat; f) turnarea asfaltului; g) inlaturarea
zapezii ; 15. Sasiu autopropulsat cu fierastrau pentru taiat lemne ; 16. Tractor pe pneuri ; 17.
Troliu autopropulsat ; 18. Utilaj multifunctional pentru intretinerea drumurilor ; 19. Vehicul
pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apa ; 20. Vehicul pentru macinat si compactat
deseuri ; 21. Vehicul pentru marcarea drumurilor ; 22. Vehicul pentru taiat si compactat
deseuri ; 23. Autostivuitor (motostivuitor) ; 24. Combina agricola pentru recoltat cereale sau
furaje ; 25. Plug de zapada autopropulsat ; 26. Alte vehicule, echipamente sau utilaje
3. Taxa specială pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă:
a) Mod de calcul: se aplică pentru fiecare dosar depus la Primaria comunei Dobreni in
vederea îndepilinirii procedurii de divorţ pe cale administrativă. Sumele obţinute din aceste
taxe vor fi utilizate pentru achiziţionarea de materiale specifice activitaţii de stare civilă.
b) Termen de plată: în momentul depunerii dosarului cererii de divorţ pe cale
administrativă .

4. Taxa pentru eliberarea de copiii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe
alte asemenea planuri, aflate in posesia Primariei:
a) Mod de calcul: se aplică pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri aflate in posesia Primariei. Eliberarea de copii
copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri se va face pe baza
de cerere.
b)Termen de plată: odata cu efectuarea serviciului de eliberare a copii heliografice de
pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri.
5. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea
activităţilor de Service auto, vulcanizare, spalatorii si activitati conexe; cod CAEN 4520 –
cu suprafata de pana la 500 mp inclusiv
a) Mod de calcul: se aplică anual, pentru eliberarea/vizarea Autorizatiei de functionare
b) Termen de plata: la depunerea cererii de eliberare sau la implinirea unui an de la data
eliberarii autorizatiei anterioare.
6. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea
activităţilor de Service auto, vulcanizare, spalatorii si activitati conexe; cod CAEN 4520 –
cu suprafata de peste 500 mp
a) Mod de calcul: se aplică anual, pentru eliberarea/vizarea Autorizatiei de functionare
b) Termen de plata: la depunerea cererii de eliberare sau la implinirea unui an de la data
eliberarii autorizatiei anterioare.
7. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea
activităţilor de Comert cu autovehicule si activitati conexe; cod CAEN 451 – cu suprafata
de pana la 500 mp inclusiv
a) Mod de calcul: se aplică anual, pentru eliberarea/vizarea Autorizatiei de functionare
b) Termen de plata: la depunerea cererii de eliberare sau la implinirea unui an de la data
eliberarii autorizatiei anterioare.
8. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea
activităţilor de Comert cu autovehicule si activitati conexe; cod CAEN 451 – cu suprafata
de peste 500 mp
a) Mod de calcul: se aplică anual, pentru eliberarea/vizarea Autorizatiei de functionare
b) Termen de plata: la depunerea cererii de eliberare sau la implinirea unui an de la data
eliberarii autorizatiei anterioare
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