
Anexă la HCL nr.43/2022 

TAXE SPECIALE 

Anexa A Art. 30 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare  Regulamentul pentru stabilirea domeniilor de activitate și condițiile în 
care se pot institui taxe speciale, modul de organizare și de funcționate a serviciilor de interes public local este prevăzut în anexa A.1 care face parte integrantă din anexa A. 
În cazul în care acest regulament este aprobat de către autoritatea deliberativă prin hotărâre distinctă, în formula introductivă a prezentei hotărâri, la nr. crt. 24), se face trimitere la aceasta. 

Art. 484 
Taxe speciale 

„(2) Domeniile în care consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot adopta taxe speciale 
pentru serviciile publice locale, precum și cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.” 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 
- lei - 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 
- lei - Nr. 

crt. 
Temeiurile juridice, inclusiv hotărârile Consiliului Local prin 

care s-au instituit aceste taxe speciale 
DENUMIRILE TAXELOR SPECIALE ȘI DOMENIILE DE 

ACTIVITATE ÎN CARE S-AU INSTITUIT ACESTEA  

1. 1 
Art. 6  alin. (2) din  Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 
 
Și HCL nr.43 /2022  

Taxe speciale pentru eliberarea acordului privind exercitarea activității de 
comercializare în zone publice 

a) Taxă pentru vânzarea de pe mese proprie vânzătorului 
b) Taxă pentru vânzare de pe mese asigurate de comuna Ciumani 
c) Vânzarea de pe autoturisme, autoutilitare, camioane, tractoare, căruțe, 

altele 

d) Vânzarea ambulantă 
 

e) Amendă pentru neachitarea taxelor enumerate în punctele a-d 
f) Amendă pentru desfășurarea comerțului sau a lucrărilor în locurile 

nepermise 

 
 

5 lei/mp/zi 
0 lei/mp/zi 
35 lei/zi 

 
300 lei/lună 

75 lei/zi 
 

250-500 lei/zi 
500-1000 lei/zi 

             
           
              7,50 lei/mp/zi 

20 lei/masă 
50 lei/zi 

 
500 lei/lună 

100 lei/zi 
 

250-500 lei/zi 
500-1000 lei/zi 

 
Ciumani,la 21 iunie 2022 
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