
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
PRIMĂRIA  CAREI
POLIŢIA  LOCALĂ

H O T Ă R Ă R E A   nr.59/2001
Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în mun.CAREI

Consiliul local al mun.Carei, întrunit în sedinţa ordinară la data de 31 octombrie 2001,
Avănd în vedere prevederile Legii nr.27/1994 privind impozitele şi taxele locale, republicată în 

1998, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.62/1998 şi Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.15/1999 aprobată prin Legea nr.122/1999 şi ale Legii nr.69/1993 privind 
instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decăt pentru agricultură 
sau silvicultură, ale Legii nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru şi ale Legii nr.189/1998 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, referatele comisiilor de 
specialitate precum şi discuţiile purtate în cadrul sedinţei,

În temeiul dispoziţiilor art.25 şi art.38, alin.(2) lit.d) din legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale,

H O T Ă R E Ş T E;

Art.14 Se stabileşte taxa de afisaj pentru expunere de afişe, panouri, bannere şi diferite obiecte 
cu scopul de reclamă şi publicitate, inscripţionări de firme sau produse pe orice tip de suport, conform 
Anexei nr.7, care face parte integrantă din prezenta jotărăre.

Taxa se datorează de către cei care expun afişe, panouri, bannere sau alte obiecte, au inscripţio-
nate firme sau produse pe orice tip de suport (inclusiv pe mijloace de transport).

Taxa se achită anticipat pănă cel tărziu la data obţinerii aprobării din partea serviciului de spe-
cialitate al Primăriei, în cazul afişelor, panourilor, bannerelor sau înscripţionărilor de orice fel, respec-
tiv, pănă cel tărziu 10 a lunii următoare pentru taxa datorată pentru expunerea de obiecte în scop de 
reclamă în contul altora.

Art.15 Se stabileşte taxa pentru utilizarea temporară de locuri publice de către persoane fizice şi
juridice, conform Anexei nr.8. Taxa se achită potrivit prevederilor contractuale;

-pentru comercializarea de flori şi ocuparea domeniului public pentru diverse ocazii (vănzare de
mărţişoare, felicitări de sărbători, vănzare de pepeni, castane etc.).

Art.16 Se stabileşte taxa pentru ocuparea domeniului public şi privat al municipiului cu garaje şi
alte construcţii similare.

Art.18 Se stabileşte taxa pentru ocuparea domeniului public şi privat al municipiului Carei de 
către autovehicule de transport persoane şi marfă cu capacitate mai mare de 3,5 tone; autobuze, autoca-
mione, autospeciale, tractoare şi remorci.

Taxa se datorează de către deţinătorii în proprietate sau în folosinţă a autovehiculelor menţiona-
te la alin.1, care nu dispun de incinte de garaje şi utilizează domeniul public în acest scop în locuri 
autorizate, sau care prin natura pe care o desfăşoară (transport marfă sau persoane), staţionează pe 
domeniul public sau privat al municipiului.
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Art.19 Se stabileşte taxa pentru ocuparea domeniului public şi privat al municipiului Carei de 
către autovehicule de transport marfă şi persoane, cu capacitate mai mică de 3,5 tone.

Taxa se datorează de către persoane juridice, asociaţii, fundaţii, organizaţii obsteşti, societăţi 
civile, asociaţii familiale şi persoane fizice autorizate potrivit legii să desfăşoare activităţi 
independente, ce deţin în proprietate sau în folosinţă autovehicule menţionate la alin.1, care nu dispun 
de garaje şi utilizează domeniul public sau privat al mun.Carei în acest scop în locuri autorizate, sau 
care prin natura activităţii pe care o desfăşoară (transport marfă sau persoane), staţionează pe domeniul 
public sau privat al municipiului.

Art.20 Taxa stabilită la art.18 şi art.19 se achită în 2 rate semestriale egale, pănă cel tărziu 28 
februarie—prima rată şi pănă cel tărziu 31 august—cea de a doua rată, a anului în curs, în baza contrac-
tului încheiat cu serviciul de specialitate al Primăriei municipiului Carei.

Neplata la termen a taxei datorate duce la obligaţia plăţii unor majorări de întărziere de 0,15% 
pe zi de întărziere, de la data scadenţei pănă la data achitării taxei datorate.

Art.22 Nerespectarea prevederilor art.14, art.15, art.16, art.18, art.19 şi art.20, din prezenta 
hotărăre constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 3.000.000 la 10.000.000 lei. Stabi-
lirea şi sancţionarea contravenţiilor se face de către organele cu atribuţii de control din cadrul Primăriei 
mun.Carei, respectiv de Poliţia Comunitară, respectănd prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001.
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