ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BLEJOI
CONSILIUL LOCAL
Proiect de hotarare
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
pentru anul fiscal 2022
Consiliul local al comunei Blejoi, județul Prahova,
Vazand Referatul de aprobare nr. 22618 din 11.11.2021 al Primarului Comunei Blejoi;
Având in vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului national, cu modificarile si completarile ulterioare;
Luand in considerare valoarea indicelui preturilor de consum (IPC) -2.6 % - afisat de
Institutul National de Statistica;
In temeiul art. 36 alin. 4 lit c) si art. 45 din Legea nr. 215/2001, republicata, privind
administratia publica locala, modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora,
precum si amenzile aplicabile pentru anul fiscal 2022 se stabilesc după cum urmează:
a) nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevăzute in Tabloul prevazut la anexa nr. 1;
b) cota de impozit prevazuta la art. 457 alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare se stabilește la 0,1 %;
c) cota de impozit prevazută la art.458 alin.1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
cu modificarile si completarile ulterioare se stabilește la 1,1%.
d) cota de impozit asupra valorii de inventar a clădirii prevăzută la art. 460 alin. 1 din
Legea nr. 227/2015 cu modificarile si completarile ulterioare se stabilește la 0,3%.
e) cota de impozit asupra valorii de inventar a clădirii prevăzută la art.460 alin.2 din
Legea nr. 227/2015 cu modificarile si completarile ulterioare se stabilește la 1,4 %.
f) în cazul mijloacelor de transport hibride prevăzute impozitul se reduce cu 50%.
Art. 2.(1) Persoanele care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate au
obligatia sa depuna o declaratie anuala la compartimentul de specialitate, pana la data de 31
ianuarie 2022.
(2) Pentru panourile, afisajele sau structurile de afisaj amplasate in cursul anului,
declaratia de impunere se depune la compartimentul de specialitate in termen de 30 de zile de
la data instalarii acestora.
Art. 3.(1) Pentru plata cu anticipație a impozitului pe cladiri, impozitului pe teren si a
impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pentru intregul an de către persoanele fizice,
pana la 31 martie 2019, conform art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (22) si art. 472 alin.(2) din Legea
nr. 227/2015 cu modificarile si completarile ulterioare se stabilește o bonificatie de 10 %.
(2) Pentru plata cu anticipație a impozitului/taxei pe clădiri, impozitului/taxei pe teren si a
impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pentru intregul an de către persoanele
juridice, până la 31 martie 2019, conform art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) si art. 472 alin.(2)

din Legea nr. 227/2015 cu modificarile si completarile ulterioare se stabilește o bonificatie de
5%.
Art. 4. (1) Persoanele fizice in vârstă de peste 60 ani, ale caror venituri nete lunare sunt
mai mici de 1000 lei/membru de gospodărie beneficiază de o reducere de 30 % din impozitul
datorat pe imobilul compus din clădire si terenul aferent, imobil situat la locul de domiciliu.
(2) Nu beneficiază de reducerea prevăzută de alin. (1) persoanele care au in
proprietate/coproprietate două sau mai multe clădiri.
(3) Pentru a putea beneficia de reducerea prevazută la alin. (1), persoana interesată
trebuie sa indeplinească următoarele condiții:
a) sa nu realizeze venituri din activități independente, din inchirieri, concesiuni de bunuri
mobile si/sau imobile, din cedarea folosintei bunurilor;
b) sa nu realizeze alte venituri din colaborari sub orice forma;
c) sa nu fie actionar sau asociat la societati comerciale si sa nu realizeze venituri din
dividende sau dobanzi (cu exceptia cupoanelor distribuite pentru privatizarea in masa).
(4) Pentru a beneficia de reducerea prevazuta la alin. (1), persoana interesata va depune la
Primaria Blejoi o cerere-declaratie, al cărei model este prevăzut in anexa nr. 2, care va fi insotita
de urmatoarele documente:
a) copia actului de proprietate;
b) copia B.I. / C.I. proprietar;
c) acte doveditoare ale veniturilor pentru toti membrii gospodăriei.
(5) Nedepunerea documentelor prevazute la alin. (4) atrage dupa sine clasarea cererii.
Art. 5. Pentru determinarea impozitului/taxei pe cladiri, a taxei pentru eliberarea
autorizatiei de construire, precum si a impozitului/taxei pe teren, pentru anul 2022 se stabilește
ca toate terenurile aflate pe raza comunei Blejoi fac parte din zona A.
Art. 6. Se aprobă tarifele pentru lucrările din domeniul activității de agricultură si
protecția plantelor efectuate de Oficiul pentru Protecția Plantelor și Gospodărire Comunală,
prevazute in anexa nr. 3.
Art. 7. Se aproba tarifele pentru utilizarea terenului de sport cu suprafata sintetica si
utilizarea salilor de aerobic/spinning/fitnes/culturism/din incinta Salii Polivalente Blejoi,
prezentata in anexa nr. 4.
Art. 8. al.1) Se aproba majorarea cu 500% a impozitului pe cladirile si terenurile situate
in intravilanul comunei Blejoi identificate ca fiind neingrijite.
al.2) Procedura de stabilire a criteriilor de identificare a cladirilor si terenurilor
neingrijite situate in intravilanul comunei Blejoi se face in baza regulamentului aprobat prin
Hotararea consiliului local nr.84 din 22.12.2021.
Art. 9. Anexele 1 - 4 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 10. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului comunei
Blejoi.
Blejoi, __________________

INITIATOR,
Primar,
Adrian DUMITRU

AVIZAT,
Secretar,
Sorin LUPU

Anexa nr.1
TABLOUL
CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE,
TAXELE LOCALE SI ALTE TARIFE ASIMILATE ACESTORA,
PRECUM SI AMENZILE APLICABILE PENTRU ANUL FISCAL 2022
I.

CODUL FISCAL – TITLUL IX „IMPOZITE SI TAXE LOCALE”
CAPITOLUL II.
IMPOZITUL SI TAXA PE CLĂDIRI
VALORI IMPOZABILE
Pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată la clădiri,
In cazul persoanelor fizice
Valoarea impozabilă
- lei/mp-

Tipul clădirii

Cu instalatii
de apa,
canalizare,
electrice,
incalzire
(cond.
Cumulative)

fara
instalatii
de apa,
canalizare,
electrice,
incalzire
RANGUL

A. Clădire cu cadre din beton
armat sau cu pereți exteriori
din caramidă arsă sau din
orice alte materiale rezultate
in urma unui tratament
termic si/sau chimic
B. Cladire cu pereti exteriori
din lemn, din piatra naturala,
din caramida nearsa, din
valatuci sau din orice alte
materiale nesupuse unui
tratament termic si/sau
chimic
C. Cladire-anexa cu cadre din

IV
2022

V
2022

IV
2022

V
2022

1241.77

1185.33

1068.45

1019.89

372.53

355.59

356.14

339.94

beton armat sau cu pereti
exteriori din caramida arsa
sau din orice alte materiale
rezultate in urma unui
tratament termic si/sau
chimic
D. Cladire-anexa cu pereti
exteriori din lemn, din piatra
naturala, din caramida
nearsa, din valatuci sau din
orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic si/sau
chimic

248.35

237.04

217.30

207.42

155.21

148.14

93.12

88.90

E.In cazul contribuabilului
care detine la aceeasi adresa
incaperi amplasate la subsol, 75% din suma care s-ar aplica
demisol si/sau mansarda, cladirii
utilizate ca locuinta, in
oricare dintre tipurile de
cladire prevazute la lit. A – D

75% din suma care s-ar aplica
cladirii

F.In cazul contribuabilului
care detine la aceeasi adresa
incaperi amplasate la subsol, 50%din suma care s-ar aplica 50% din suma care s-ar aplica
demisol si/sau mansarda, cladirii
cladirii
utilizate in alte scopuri decat
cel de locuinta, in oricare
dintre tipurile de cladire
prevazute la lit. A- D
Notă: S-a aplicat coeficientul de corectie prevazut de art.457 alin. (6) pentru zona A:
- 1,10 pentru rangul IV (satul Blejoi)
- 1,05 pentru rangul V (satele Ploieștiori si Țânțăreni)

CAPITOLUL III
IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN
Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in intravilan
- terenuri cu constructii –
Art. 465 alin. (2)
Zona in cadrul
Localității

lei/ha
Nivelul impozitulu/taxei
ranguri de localității lei/ha
RANGUL
IV
V
2022
2022
1016
903.11

Pentru impozitul pe terenurile situate in intravilan apartinand persoanelor juridice se
aplica o majorare de 15% fata de valorile prevazute in tabel.

Art. 465 alin. (4)
Nr.
Crt.
Categoria de
Folosință

1

Teren arabil

2
3
4
5
6

Pășune
Fâneață
Vie
Livadă
Pădure sau alt teren cu
vegetație forestieră
Teren cu ape
Drumuri si căi ferate
Teren neproductiv

7
8
9

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in intravilan
-orice altă categorie de folosințălei/ha
Nivelul impozitulu/taxei
ranguri de localități lei/ha
ZONA A
RANGUL
IV
2022
34.76

V
2022
31.6

26.07
26.07
57.10
65.79
34.76

23.69
23.69
51.92
59.82
31.60

18.61
0
0

16.91
0
0

Notă: S-a aplicat coeficientul de corecție prevăzut de art.465 alin.(5) pentru zona A:
- 1.10 pentru rangul IV (satul Blejoi)
- 1.00 pentru rangul V (satele Ploieștiori si Țânțăreni)
– Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in extravilan
Art. 465 alin. (7)

lei/ha

Nr.
Crt.
Categoria de folosinta
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
6
6.1.
7

7.1.
8
8.1.
9
10

Teren cu constructii
Teren arabil
Pasune
Faneata
Vie pe rod alta decat cea de la
nr.crt 5.1.
Vie pana la intrarea pe rod
Livada pe rod alta decat cea de
la nr.crt. 6.1.
Livada pana la intrarea pe rod
Padure sau alt teren cu
vegetatie forestiera cu
exceptia celui prevazut la
nr.crt. 7.1.
Padure in varsta de pana la 20
de ani si padure cu rol de
protectie
Teren cu apa altul decat cel cu
amenajari piscicole
Teren cu amenajari piscicole
Drumuri si cai ferate
Teren neproductiv

Nivelul impozitulu/taxei
ranguri de localități lei/ha
ZONA A
IV
2022
38.48
62.08
34.76
68.29

V
2022
36.74
59.25
33.18
33.18
65.18

0
69.54

0
66.37

0
19.86

0
18.95

0

0

7.43

7.09

42.20
0
0

40.29
0
0

Pentru impozitul pe terenurile situate in extravilan apartinand persoanelor juridice se aplica o
majorare de 15% fata de valorile prevazute in tabel.
Notă: S-a aplicat coeficientul de corecție prevăzut de art.457 alin. (6) pentru zona A:
- 1.10 pentru rangul IV (satul Blejoi)
- 1.05 pentru rangul V (satele Ploieștiori si Țânțăreni)

CAPITOLUL IV
IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Art. 470. Alin. (2)
Mijloace de transport cu tracțiune
mecanică
I.

lei/ 200 cm³ sau fracțiune din aceasta

Vehicule inmatriculate (lei/200 cm³ sau fractiune din aceasta)
2022

1.Motociclete, tricicluiri, cvadricicluri și
autoturisme cu cap. cil. De pana la 1600
cm³ inclusiv
2.Motociclete, tricicluiri, cvadricicluri cu
cap. cil. De peste 1600 cm³ inclusiv
3.Autoturisme cu cap. cil. Intre 1601 cm3
si 2000 cm³ inclusiv
4.Autoturisme cu cap. cil. Intre 2001 cm3
si 2600 cm³ inclusiv
5.Autoturisme cu cap. Cil. De peste 2601
cm³ și 3000 cm³ inclusiv
6.Autoturisme cu capacitatea cilindrică de
peste 3001 cm³
7. Autobuze, autocare, microbuze
8.Alte autovehicule cu tracțiune mecanică
cu masa totala maximă autorizată de
până la 12 t inclusiv
9.Tractoare inmatriculate
II.
Vehicule Inregistrate
1.Vehicule cu capacitate cilindrică
1.1 Vehicule inregistrate cu capacitate
cilindrică < 4800 cm³
1.1 Vehicule inregistrate cu capacitate
cilindrică > 4800 cm³
1. Vehicule fara capacitate cilindrică



9.02
10.14
20.30
81.25
160.33
327.38
27.07
33.84
20.30
Lei/200 cm³
4.50
6.76
112.88

In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%
În cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50 % din impozitul
pentru motocicletele respective.

In cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totala autorizată egala sau mai
mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare
prevăzută in tabelul următor:

Art.470 alin.(5)
Numarul axelor si greutatea
brută incărcată maximă admisă
I două axe:
1) Masa de cel putin de 12 tone,
dar mai mica de 13 tone
2) Masa de cel putin de 13 tone,
dar mai mica de 14 tone
3) Masa de cel putin de 14 tone,
dar mai mica de 15 tone
4) Masa de cel putin de 15 tone,
dar mai mica de 18 tone
5) Masa de cel putin de 18 tone
III 3 axe:
1) Masa de cel putin de 15 tone,
dar mai mica de 17 tone
2) Masa de cel putin de 17 tone,
dar mai mica de 19 tone
3) Masa de cel putin de 19 tone,
dar mai mica de 21 tone
4) Masa de cel putin de 21 tone,
dar mai mica de 23 tone
5) Masa de cel putin de 23 tone,
dar mai mica de 25 tone
6) Masa de cel putin de 25 tone,
dar mai mica de 26 tone
7) Masa de cel putin 26 tone
III. 4 axe
1)1) Masa de cel putin de 23
tone, dar mai mica de 25 tone
2) Masa de cel putin de 25 tone,
dar mai mica de 27 tone
3) Masa de cel putin de 27 tone,
dar mai mica de 29 tone
4) Masa de cel putin de 29 tone,
dar mai mica de 31 tone
5) Masa de cel putin de 31 tone,
dar mai mica de 32 tone
6)Masa de cel putin 32 tone

Impozitul (in lei/an)
Ax(e)motor(are)cu supensie
pneumatică sau echivalente
recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru
axele motoarelor

2022

2022

0

153.38

153.38

425.51

425.51

598.69

598.69

1355.72

598.69

1355.72

153,38

267,18

267,18

549,21

549,21

712,49

712,49

1098,43

1098,43

1707,02

1098,43

1707,02

1098,43

1707,02

712,49

722,39

722,39

1128,12

1128,12

1791,13

1791,13

2657,02

1791,13

2657,02

1791,13

2657,02

In cazul unei combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de
transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe
mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevazută in tabelul următor:

Art.470 alin.(6)
Numarul axelor si greutatea brută/incărcată
maximă admisă
I 2 + 1 axe
1) Masa de cel putin de 12 tone, dar mai mica de
14 tone
2) Masa de cel putin de 14 tone, dar mai mica
de 16 tone
3) Masa de cel putin de 16 tone, dar mai mica
de 18 tone
4) Masa de cel putin de 18 tone, dar mai mica de
20 tone
5) Masa de cel putin de 20 t one, dar mai mica
de 22 tone
6) Masa nu mai putin de 22 tone, dar mai mica
de 23 tone
7) Masa de cel putin de 23 tone, dar mai mica
de 25 tone
8) Masa de cel putin de 25 tone, dar mai mica
de 28 tone
9) Masa de cel putin 28 tone

Impozitul (in lei/an)

Ax(e)motor(are)cu
supensie pneumatică sau
echivalente recunoscute

Alte sisteme de
suspensie pentru
axele motoarelor

2022

2022

0

0

0

0

0

69,27

69,27

158,33

158,33

371,09

371,09

479,94

479,94

865,88

865,88

1519

865,88

1519

148,43

346,35

346,35

569

569

836,19

836,19

1009,37

1009,37

1657,54

1657,54

2300,77

2 + 2 axe
II
1) Masa de cel putin de 23 tone, dar mai mica
de 25 tone
2) Masa de cel putin de 25 tone, dar mai mica de
26 tone
3) Masa de cel putin de 26 t one, dar mai mica
de 28 tone
4) Masa de cel putin de 28 tone, dar mai mica de
29 tone
5) Masa de cel putin de 29 tone, dar mai mica de
31 tone
6) Masa de cel putin de 31 tone, dar mai mica
de 33 tone

7) Masa de cel putin de 33 tone, dar mai mica
de 36 tone
8) Masa de cel putin de 36 tone, dar mai mica de
38 tone
9) Masa de cel putin de 38 tone

2300,77

3493,21

2300,77

3493,21

2300,77

3493,21

1830,72

2548,16

2548,16

3463,53

2548,16

3463,53

1617,96

2246,34

2246,34

3107,28

3107,28

4596,59

3107,28

4596,59

920,3

1113,27

1113,27

1662,49

1662,49

2647,12

1662,49

2647,12

III 2 + 3 axe
1) Masa de cel putin de 36 tone, dar mai mica de
38 tone
2) Masa de cel putin de 38 tone, dar nu mai mica
de 40 tone
3) Masa de cel putin 40 tone
IV 3 + 2 axe
1) Masa de cel putin de 36 tone, dar mai mica de
38 tone
2) Masa de cel putin de 38 tone, dar mai mica de
40 tone
3) Masa de cel putin de 40 tone, dar mai mica de
44 tone
4)masa de cel putin 44 tone
V

3 + 3 axe
1) Masa de cel putin de 36 tone, dar mai mica de
38 tone
2) Masa de cel putin de 38 tone, dar mai mica de
40 tone
3) Masa de cel putin de 40 tone, dar mai mica de
44 tone
4) Masa de cel putin de 44 tone

(3) In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o
combinație de autovehicule prevăzute la alin.(6), taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma
corespunzătoare din tabelul următor:

Art.470 alin.(7)
Remorci, semiremorci si rulote
Impozit lei/ an

Masa totală maximă autorizată

2022

a) Pana la 1 tona inclusiv
b) Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d) Peste 5 tone

10.14
38.37
58.69
72.24

In cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma
corespunzătoare din tabelul următor:
Art.470 alin.(8)
Mijloace de transport pe apă
1. Luntre, barci fara motor, folosite ptr. Pescuit si uz
personal
2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri
3. Barci cu motor
4. Nave de sport si agrement
5. Scutere de apa
6. Remorchere si impingatoare:
a) pana la 500 CP inclusiv
b) peste 500 CP si pana la 2000 CP inclusiv
c) peste 2000 CP si pana la 4000 CP inclusiv
d) peste 4000 CP
7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fractiune
din acestea
8. Ceamuri, slepuri si barje fluviale:
a) cu capacitatea de incarcare pana la 1500 tone
inclusiv
b) cu capacitatea de incarcare de peste 1500 tone
si pana la 3000 tone inclusiv
c) cu capacitatea de incarcare de peste 3000 tone

CAPITOLUL V
TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTFICATELOR,
AVIZELOR ȘI AUTORIZAȚIILOR
Art.474 alin. (1) si (2) -

Taxa pentru eliberarea

impozit lei/an
2022
23.69
63.21
237.04
451.55
237.04
X
631.04
1026.16
1578.19
2525.35
205.45
X
205.45
316.07
553.15

certificatului de urbanism, in funcție de suprafața
pentru care se obtine certificatul de urbanism
(conform alin. 2, taxa s-a calculat avand in vedere
reducerea de 50% fațăde valorile prevazute pentru
mediul urban)

-lei-

CF
a) pana la 150mp inclusiv
b) intre 151si 250 mp inclusiv
c) intre 251 si 500 mp inclusiv
d) intre 501 si 750 mp inclusiv
e) intre 751 si 1000 mp inclusiv
f) peste 1000 mp

Art.474 alin.(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 local
Art. 474 alin. (10) - Taxa ptr. eliberarea autorizatiei
de foraje si excavari
Art. 474 alin. (14) - Taxa pentru autorizarea
amplasarii de chioscuri, containere, tonete, cabine,
spatii de expunere, corpuri si panouri de afisaj, firme
si reclame situate pe caile si in spatiile publice
Art. 474 alin. (15) – Taxa pentru eliberarea unei
autorizatii privind lucrarile de racorduri si
bransamente la retele publice de apa, canalizare,
gaze, termice, energie electrica, telefonie si
televiziune prin cablu
Art. 474 alin. (16) – Taxa pentru eliberarea
certificatului de nomenclatura stradala si adresa
Art. 475 alin.(1) - Taxa pentru eliberarea
autorizatiilor sanitare de functionare
Art. 475 alin.(2)
taxele pentru eliberarea
certificatului de producator, respectiv pentru
eliberarea carnetului de comercializare a produselor
din sectorul agricol
Art. 475 alin(3) – Taxa pentru eliberearea/vizarea
anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii
de alimentatie publica COD CAEN-561-Restaurante;
563-Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
-Taxa desfasurare activitati COD CAEN-932-Alte
activitati recreative si distractive
a) Pentru locatie cu suprafata construita

2022

5-6
6-7
7-9
9-12
12-14
14+0,01 lei/mp pentru
fiecare mp care
depaseste 1000 mp
CF
0-15

3.37
3.37
4.5
6.76
7.88
7.69+0.01 lei/mp
pentru fiecare mp
care depaseste 1000
mp
2022
16.91

0-15 LEI/MP

16.91

0-8 lei/mp

9.02

0-13 lei/pt
fiecare racord

14.66

0-9 lei
0-20 lei

10.14
22.57

0-80 lei

45.15
2022

desfasurata pana la 150 mp inclusiv
b) Pentru locatie cu suprafata construita
desfasurata intre 151 mp pana la 300 mp
inclusiv
c) Pentru locatie cu suprafata construita
desfasurata intre 301 mp si 500 mp
d) Pentru locatie cu suprafata construita
desfasurata peste 501 mp
CAPITOLUL VI
TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR
DE RECLAMĂ SI PUBLICITATE
Art. 477 alin.(4)
Taxa pentru servicii de de reclama si publicitate

100 lei

cf

2021

1% - 3%

3%

CF

2022

0-32 lei/mp

28.20

0-23 lei/mp

20.30

Art. 478 alin.(2)
Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate
a) in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana
deruleaza o activitate economica
b) in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de
afisaj pentru reclama si publicitate

CAPITOLUL VII
IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Art. 481 alin.(2) - Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la
suma incasată din vânzarea biletelor de intrare si abonamentelor, astfel:
a) 2%, in cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet operă,
opereta, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la
cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau
internațională;
b) 5% in cazul oricarei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit.a;

CAPITOLUL IX
ALTE TAXE LOCALE
PERSOANE FIZICE SI JURIDICE
1. Depozitarea temporară de materiale pe domeniul
public
2. Realizarea de lucrări sau organizare șantier pe
domeniul public

2022
0.05 lei/mp/zi
0.56 lei/mp/zi

3. Ocuparea temporară a terenului cu chioșcuri sau
tonete inchise
4. Ocuparea temporară a domeniului public pentru terase
5. Ocuparea domeniului public cu tarabe pentru
comercializare
6. Ocuparea temporara a domeniului public cu alte
constructii provizorii
7.Folosirea terenului pe durata existentei constructiilor
ce au apartinut fostelor cooperative mestesugaresti
8. Ocuparea temporara a terenului cu obiecte de
publicitate
9. Inchirierea caminului cultural in vederea desfasurarii
de manifestari, expozitii, spectacole
10. Inchirierea scenei pentru desfasurarea de festivitati
11. Utilizarea poligonului auto
12.Ocuparea terenului pentru manifestari ocazionale
(expozitii, spactacole in aer liber)
13.Ocuparea terenurilor, altele decat cele prevazute la
punctele 1-12
14. Parcarea ocazionala a autoturismelor
15. Parcarea ocazionala a autovehiculelor cu masa
maxima de peste 3,5 tone
16. Parcarea curenta a autoturismelor
17. Parcarea curenta a autoturismelor cu masa maxima
de peste 3,5 tone
18. Efectuare copii – format A4
19. Efectuare copii – format A3
20. Eliberare copii ale documentelor din arhiva primariei
– format A4
21.Eliberare copii ale documentelor din arhiva primariei –
format A3
22.Masurare teren intravilan (pentru prima masuratoare
reducere 20%)
23.Masurare teren extravilan (pentru prima masuratoare
se acorda o reducere de 20%)
24. Eliberarea dovezii pentru inscrierea in Cartea Funciara
a terenurilor carora le-a fost alocat numar cadastral ca
urmare a lucrarii efectuate de Primaria Blejoi si vizata de
OCPI Prahova
25. Avizul pentru studiu de oportunitate
26. Acord folosire articole pirotehnice
27.Taxă
eliberare
certificat
de
atestare
a
edificării/extinderii construcției
28.Taxa pentru eliberarea certificatelor fiscale
Cu exceptia persoanelor fizice care solicita certificate de
atestare fiscale in scopul completarii documentatiilor ce
stau la baza acordarii unor drepturi sociale, cum ar fi:

3.37 lei/mp/zi
4.50 lei/mp/luna
5.64 lei/mp/zi
4.50 lei/mp/zi
4.50 lei/mp/zi
5.64 lei/mp/zi
56.44 lei/mp/ora
22.57 lei/mp/zi
2.25 lei/mp/zi
0.054 lei/mp/ora
0.2 lei/mp/ora
1.35 lei/ora
3.37 lei/ora/vehicul
0.56lei/zi/vehicul
1.10 lei/zi/vehicul
0.2 lei/pagina
0.56 lei/pagina
10.64 lei/pagina
12.77 lei/pagina
33.84 lei
45.15 lei
56.44 lei
169.33 lei
169.33 lei
10.78 lei
10.64 lei

ajutor social, alocatii pentru susutinerea familiei si
subventii pentru incalzirea locuintei, se aproba scutirea de
la plata taxelor aferente emiterii acestor documente
29.Taxa aviz administrator drum local
Emitere aviz gratuit institutiilor publice
31.Taxa eliberare adeverinte registrul agricol sau alte
adeverinte
Cu exceptia persoanelor fizice care solicita adeverinte in
scopul completarii documentatiilor ce stau la baza
acordarii unor drepturi sociale, cum ar fi: ajutor social,
alocatii pentru susutinerea familiei si subventii pentru
incalzirea locuintei, se aproba scutirea de la plata taxelor
aferente emiterii acestor documente
32. Taxa avizare contract arenda
33. taxa intocmire dosar in vederea vanzarii terenurilor
situate in extravilanul comunei Blejoi
conform
prevederilor Legii nr.17/2014
34.Taxa eliberare, la cerere, anexa 24(dezbatere
succesiune)
35.Taxa avizare carnet de producator
36.Taxa avizare contracte instrainare mijloace transport
persoane fizice
37.Cheltuieli ocazionate cu executarea silita (tiparire,
cheltuieli postale)

Art.486 alin.(1) – Taxa zilnica pentru utilizarea temporara
a locurilor publice si pentru vizitarea muzeelor, caselor
sau a monumentelor istorice, de arhitectura si arheologie
Art.486 alin.(2) - Taxa zilnica pentru detinerea in
proprietate sau in folosinta, dupa caz, de utilaje
autorizate sa functioneze in scopul obtinerii de venit
Art. 486 alin.(4) - taxa pentru desfacerea casatoriei prin
divort pe cale administrativa
Art. 486 alin.(5) – taxa penru eliberarea de copii
heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte
asemenea planuri

CAPITOLUL XII

79.87 lei

5.32 lei

10.64 lei
10.64 lei pentru fiecare parcela
21.29 lei
10.64 lei
10.64 lei
9 lei/comunicare

14.66 lei

7.88 lei
677.32 lei
28.21 lei

SANCȚIUNI
Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice
Art. 493 alin. (3 ) - Contraventia prevazuta la alin.(2) lit.a)- se sanctioneaza cu amenda de la79
lei la 314 lei, iar cele de la alin.(2) lit.(b) cu amenda de la 314 de lei la 784 de lei.
Art. 493 alin. (4) - Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea,
evidenta, gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole
constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 365 lei la 1776 lei.
Art.493 alin. (4.1) Necomunicarea informatiilor si a documentelor de natura celor prevazute la
art.494 alin.(12) in termen de 15 zile lucratoare de la data primirii solicitarii constituie
contraventie si se santioneaza cu amenda de la 563 lei la 2815 lei.
Art. 493 alin. (5) În cazul persoanelor juridice limitele minime si maxime ale amenzilor
prevazute la alin.(3) si (4) se majorează cu 300%.

Anexa nr.2
CERERE – DECLARATIE*
DOMNULE PRIMAR,
Subsemnatul ______________________________________________, domiciliat in
_____________________, sat _______________________________, nr. ________, județul
Prahova, C.N.P. ______________________, legitimat cu B.I./C.I. seria ___ nr._________,
eliberat de _______________________________, la data de ___________________________
solicit reducerea cu 30% la plata impozitului pe cladiri si/sau a impozitului pe teren,
conform art. 4 din Hotararea nr. ____/__________ a Consiliului Local al comunei Blejoi pentru:
a) cladirea situată in _____________________________________________________
b) terenul situat in _____________________________________________________
ale cărui proprietar sunt, deoarece:
am peste 60 ani si venituri lunare sub plafonul de 1000 lei/membru de gospodărie **.
am peste 60 ani, sunt persoană singură si realizez venituri nete lunare sub 1000 RON
(se bifeaza casuta corespunzatoare)
Declar pe propria raspundere ca:
b) nu realizez venituri din activități independente, din inchirieri, concesiuni de bunuri
mobile si/sau imobile, din cedarea folosinței bunurilor;
c) nu realizez alte venituri colaborari sub orice formă;
d) nu sunt actionar sau asociat la societati comerciale si nu realizez venituri din dividende
sau dobaânzi (cu excepția cupoanelor distribuite pentru privatizarea in masă).
Declar ca nu dețin in proprietate doua sau mai multe cladiri.
Membrii gospodăriei si veniturile acestora sunt:
Nr.
crt.

Numele si prenumele

C.N.P.

Venit
realizat
(lei)

Sursa de
venit***

1
2
3
4
5
6
7
8
Total venit
Venit net mediu lunar pe membru de gospodarie
Cunosc faptul ca declararea de date si fapte care nu corespund adevarului constituie
infractiunea de fals in declaratii prevazuta si pedepsita de Codul Penal.

De asemenea, cunosc faptul ca nedepunerea copiei actului de proprietate, a copiei C.I./B.I.proprietar si ale actelor doveditoare ale veniturilor tuturor membrilor gospodariei atrage dupa
sine clasarea cererii.
Anexez urmatoarele documente:
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________________
6. __________________________________________________________________________
Data:
_________________________

Contribuabil-declarant
____________________

* Toate datele prevazute in prezenta cerere-declaratie sunt obligatorii. Cererile completate
incorect sau nesemnate vor fi respinse.
** Prin membrii in gospodarie se intelege sotul, sotia sau barbatul si femeia necasatoriti sau
persoana singura si, acolo unde este cazul, rudele lor pana la gradul al IV inclusiv, care locuiesc
impreuna la aceeasi adresa.
*** Se va mentiona sursa de venit: salariu sau alte drepturi salariale, pensie, alte drepturi de
asigurari sociale, indemnizatii cu caracter permanent, alocatii, burse, ajutoare, alte surse de
venit.

Domnului Primar al comunei Blejoi

Anexa nr.3
TARIFELE

PENTRU LUCRARILE DIN DOMENIUL ACTIVITATII DE AGRICULTURA
SI PROTECTIA PLANTELOR EFECTUATE DE OFICIUL PENTRU PROTECTIA PLANTELOR SI
GOSPODARIRE COMUNALA IN ANUL FISCAL 2022
NR.
CRT.

ACTIVITATEA/LUCRAREA

COD
LUCRARE

U.M.

TARIF
LEI/U.M.

A. COMBATEREA BOLILOR, DAUNATORILOR SI BURUIENILOR

1.
2.
3.

1.

2.

B.

A.1. STROPIT – EXECUTAT MANUAL SI MECANIC IN POMICULTURA
SI ALTE CULTURI
2022
1,50
Stropit cu atomizorul
1746 NL
pom
0,90
Stropit diverse culturi cu atomizorul
NL
litru
Stropit in livada clasica cu 1500 l/ha cu
215.00
1443/130
ha
tractor U-445 DT si MC-300
A.2. TAIERI DE ELIMINARE A RAMURILOR ATACATE DE BOLI SI DAUNATORI LA POMI
Eliminarea ramurilor bolnave in livada clasica la
2,05
a) mar si par sub 10 ani
1291
pom
1,55
b) prun, cais, cires sub 10 ani
1295/1296
pom
4,50
c) ma, par, prun, cais, cires peste 10 ani
1269/1270
pom
Eliminarea ramurilor bolnave in livada
clasica la mar, par, prun, cais, cires 4,70
1272 NL
pom
manual, combinat cu motofierastrau
EFCO
DEZINSECTIE, DEZINFECTIE, DERATIZARE A MAGAZIILOR DE CEREALE, DEPOZITE DE
PRODUSE AGROALIMENTARE, SILOZURI DE LEGUME SI FRUCTE, DEPOZITE DE PRODUSE
VEGETALE, ALTE SPATII SI ANEXE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dezinsectie, dezinfectie executata cu
atomizorul
Dezinsectie, dezinfectie executata cu
atomizorul
Dezinsectie, dezinfectie executata cu
pompa manuala
Dezinsectie, dezinfectie executata cu
pompa manuala
Dezinsectie prin gazare spatii depozitare
si produse
Dezinsectie prin gazare spatii depozitare
si produse
Deratizare prin aplicare de momeli
otravitoare

NL

mp

0,17

NL

litru

0,90

1714

mp

0,14

1714

litru

0,30

NL

tona

2,55

NL

mc

2,25

1762

mp

0,15

C. COMERCIALIZARE PRODUSE DE UZ FITOSANITAR SI APARATURA DE COMBATERE A
BOLILOR, DAUNATORILOR SI BURUIENILOR

1.

Adaos comercial pentru comercializare
produse de uz fitosanitar si aparaturii de
combatere

%

0-50

D. ALTE ACTIVITATI SPECIFICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Arat sol mediu la 25 cm cu tractor
1814/17
U–650 si PP-30
Arat pe sol mediu la 25 cm cu tractor
2315/108
U–445 DT si PP 2-30
Discuit aratura cu tractor U–650 si
316/47
GD 3,2
Semanat cereale la 70 cm intre randuri cu
378/58
tractor U-650 si SCP-8
Dislocat utilaje cu tractor U-650
2877/185
Dislocat utilaje cu tractor U-445
2877 nl/185
Transport tehnologic cu o remorca cu
2821
tractor U-445 DT si remorca RPV 2
nl/184,190
Transport personal muncitor si materiale
NL
de la CPP la clienti si retur
Adaos comercial pentru comercializare
seminte si material saditor tratat chimic,
destinate insamantarii
Adaos comercial pentru comercializare
ingrasaminte chimice, folie culturi
protejate, etc
Cosit cu tractor U 445 DT in agregat cu
cositoare rotativa cu tamburi 1,65 m
Stropit cultura mare cu 200-300l solutie/
ha cu U-650 si MST 1500

ha

359

ha

265

ha

122

ha

113

ora
ora

88

ora

51,70

km

1,10

%

0-50

%

0-50

ha

230

ha

113

38

NOTA:
Tarifele sunt in lei si nu includ:
- T.V.A.;
- contravaloarea produselor de uz fitosanitar utilizate pentru combaterea bolilor,
daunatorilor si buruienilor;
- contravaloarea altor materiale folosite.

Anexa nr.4
TARIFELE
pentru utilizarea Salii Sporturilor, a celor de aerobic/fitness/culturism din incinta Salii
Polivalente Blejoi, a terenului de sport cu suprafata sintetica si a stadionului

I. Sala de Sport Blejoi

in anul fiscal 2022

Tarifele prevazute pentru folosirea/inchirierea spatiilor prevazute de art. 14 alin. (1) – (7) din
Regulamentul de organizare si functionare, aprobate prin HCL nr. 58/2013:

Nr.
crt.

Tipul serviciilor

U.M.

Folosire sala pentru antrenamente
sau competitii pentru sporturi de
echipe (minifotbal, fotbal, handbal,
baschet, volei etc)
Nota: se poate inchiria ½ h
Folosire sala pentru antrenamente
sau competitii de tenis de camp sau
fotbal-tenis

1

2

Nota: se poate inchiria ½ h
Folosire sala pentru alte activitati
sportive sau culturale
Inchiriere masa tenis de masa
Folosire ocazionala spatiu in scop
comercial
Folosire saptiu pentru montare de
automate/dozatoare apa, suc, cafea
etc
Min. 1 mp

3
4
5
6

7

Folosire saptiu in scop publicitar

III.

Ora

Tip
Ocazional

120

Abonament sau
competitii de min
6 ore/zi

100

Ocazional
Ora

Ora

Valoarea
-lei2022

Abonament sau
competitii de
minim 6 ore/zi
Ocazional

100

80

120

Ora

-

10

mp/zi

-

25

mp/luna

-

150

mp/zi
mp/luna
mp/luna

Ocazional
Pana la 3 luni
Peste 3 luni

25
200
150

Sala Polivalenta Blejoi
A. Tarifele pentru utilizarea salilor de aerobic/fitness/culturism,

Nr.
Crt.
1

Tipul serviciilor
Abonament tip 1-fitness-acces nelimitat in
cadrul orarului de functionare a salilor

U.M.

Valoarea
-lei2022

Luna/persoana

70

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Abonament tip 2-fitness-acces nelimitat in
cadrul orarului de functionare a salilor
Abonament tip 2.1.-fitness-acces nelimitat in
cadrul orarului de functionare a salilor
Folosire ocazionala-fitness
Abonament tip 3-fitness+aerobic
Abonament tip 4-fitness+spinning
Abonament tip 4-fitness+aerobic+spinning
Abonament tip 5-aerobic
Abonament tip 6-spining
Abonament tip 7-aerobic+spinning

Saptamana/persoana

25

2saptamani/persoana

40

Sedinta/persoana
Luna/persoana
Luna/persoana
Luna/persoana
Luna/persoana
Luna/persoana
Luna/persoana

10
90
90
100
60
60
90

B. Tarife birouri/spatiu parter Sala Polivalenta Blejoi
Nr.
crt.
1
2
I.
Nr.
crt.
1
2
3

4

II.
Nr.
crt.
1
2

U.M.

Valoarea
-lei2022

Spatiu/ora

100

Lei/mp/luna

32

Tipul serviciilor
Utilizare spatiu parter 293,95 mp
Pret pornire licitatie birouri etajul 1 Sala
Polivalenta

Teren sport suprafata sintetica-vecinatatea Pietei Agroalimentare Blejoi
Valoarea
-lei2022

Tipul serviciilor

U.M.

Utilizare teren in timpul zilei
Utilizare teren cu instalatie iluminare
Abonament utilizare teren in timpul
zilei(min.4 ori/luna cu plata pana la data de 30
ale lunii precedente celei in care se face
abonamentul)
Abonament utilizare teren cu instalatie
iluminare (min.4 ori/luna cu plata pana la data
de 30 ale lunii precedente celei in care se face
abonamentul)

Lei/ora
Lei/ora

50

Lei/ora

40

Lei/ora

50

60

Folosire stadion Blejoi

Tipul serviciilor
Utilizare teren si vestiare, cu utilitati
Utilizare teren si vestiare, cu utilitati

U.M.

Tip

Valoarea
-lei2022

Lei/ora
Lei/ora

Ocazional
Abonament

125
100

* Echipele Clubului Sportiv Blejoi si ale scolilor de pe raza comunei Blejoi beneficiaza de
gratuitate.

