
Anexa 3 la HCL nr.  174/2017.

TAXE SPECIALE
 în vederea asigurării funcţionării serviciilor publice locale

CAP. I. – TAXE SPECIALE PENTRU ACTIVITĂŢILE DE STARE CIVILĂ

Art. 1 – (1) Taxă pentru oficierea căsătoriei în zile nelucrătoare (sâmbăta, 
duminica, sărbătorile legale şi zile oficial declarate libere), sau in afara programului 
de lucru stabilit de autoritatea publica locala                                                    100 lei

(2) Taxa pentru activitatea de stare civilă prevăzută mai sus constituie
venit  cu  destinaţie  specială,  fiind  instituită  în  vederea  acoperirii  cheltuielilor  de
organizare  şi  funcţionare  a  Serviciului  de  Stare  civilă,  respectiv  pentru  acoperirea
cheltuielilor privind dotarea şi amenajarea sălii de cununii în vederea asigurării unui
cadru festiv – confetti, pahare, lumânări. 

(3) Încasarea taxei astfel instituite pentru activitatea specifică stării civile
se  face  anticipat  la  Casieria  din  cadrul  Serviciului  financiar  al  Primăriei  Oraşului
Covasna.

(4) Taxa pentru oficierea căsătoriei în zile nelucrătoare şi sărbători legale,
se achită cu anticipaţie, la data depunerii documentaţiei la starea civilă, cu cel puţin 10
zile înaintea oficierii căsătoriei.

CAP. II. - TAXĂ SPECIALĂ DE STAŢIUNE

Art. 2 - Oraşul Covasna are statutul de Staţiune de interes naţional şi trebuie să
îndeplinească o serie de condiţii pentru a-şi menţine acest statut şi implicit pentru a
asigura  turiştilor  care  vin  în  localitate  pentru  tratament  sau  doar  pentru  relaxare
condiţiile necesare petrecerii  sejurului în condiţii  cât mai  bune, fapt  pentru care la
nivelul aparatului propriu a fost  înfiinţat  Serviciul  de administrare a domeniului
turistic al oraşului.

Art. 3 – (1) Taxa specială de staţiune este datorată de toate persoanele care
sunt  cazate  în  unităţile  de  cazare  din  oraşul  Covasna  (indiferent  de  forma  de
organizare şi nivelul de clasificare) precum şi de persoanele care sunt beneficare ale
serviciilor  de  cazare  şi  tratament  în  cadrul  Spitalului  de  Recuperare  Boli  Cardio-
Vasculare Covasna (Spitalul Cardiologic )

 (2) Astfel,  se  instituie  taxa  specială  de  staţiune  în  cuantum  de  1
leu/zi//persoană indiferent de durata şederii în unitatea în cauză.

(3) Taxa de staţiune se constituie venit cu destinaţie specială şi  se instituie
pentru:

- punerea în valoare a resurselor naturale de care beneficiază Oraşul Covasna şi
accesibilizarea lor persoanelor venite în staţiune;
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-  organizarea  de  evenimente  sociale,  culturale  pentru  punerea  în  valoare  a
tradiţiilor  culturale  locale,  promovarea  personalităţilor  locale  şi  asigurarea
funcţionalităţii ansamblului tehnic ,,Plan Înclinat” şi a “Mocăniţei cu aburi”;

- asigurarea funcţionalităţii Centrului de informare turistică;
- crearea de trasee turistice şi omologarea acestora;
- prestarea de activităţi culturale în localitate;
-  amenajarea  locurilor  de  agrement  din  localitate  şi  asigurarea  de  spaţii

corespunzătoare pentru iesirile în aer liber;
- amenajarea parcurilor şi zonelor de promenadă din localitate;
- amenajarea zonei ,,Valea Zânelor” – declarată zonă protejată;

(4) Încasarea taxelor astfel instituite se face prin intermediul unităţii de cazare,
urmând ca acestea să depună lunar situaţia sumelor încasate (cu tabel nominal privind
persoanele de la care s-a încasat) şi să vireze aceste sume în contul special deschis în
acest sens.

CAP.  III  -  TAXE  SPECIALE  PENTRU  FUNCŢIONAREA
SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Prin Hotărârea Consiliului local Covasna nr. 93/2005 a fost înfiinţat Serviciul
Public Voluntar pentru situaţii de Urgenţă oraş Covasna. Serviciul a fost reorganizat
prin HCL 102/2017.

De  acest  serviciu  beneficiază  toate  persoanele  fizice,  juridice  din  oraşul
Covasna.

Pentru buna funcţionare a acestui serviciu, anual prin hotărârea de stabilire a
impozitelor si taxelor locale s-au aprobat o serie de taxe speciale.

Pentru anul fiscal 2018 se stabilesc următoarele taxe:
           Art. 4 - Taxă pentru funcţionarea serviciului public de pompieri civili, în
următoarele cuantumuri:

(1) 8 lei/an/gospodărie perntru persoane fizice
(2) 35 lei/an pentru fiecare persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale

şi intreprinderi familiale
(3) 350 lei/an pentru următoarele categorii:
a) Hoteluri cu capacitate de cazare mai mare de 50 locuri;
b) Unităţi de prelucrare masă lemnoasă (gater);
c) Unităţi comercializare lubrifianţi (STAŢII PECO);
d) Unităţi bancare;
e) ROMTELECOM;
f) ELECTRICA;
g) DISTRIGAZ;
h) Societăţi de asigurare;
i) Unităţi cu clădiri cu regim de înălţime mai mare de P+4 niveluri;
(4) 207 lei/an – pentru Unităţi de comerţ (En- Gros);
(5) 173 lei/an pentru următoarele categorii:
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a) Hoteluri cu capacitate de cazare până la 50 locuri;
b) Unităţi de prelucrare masă lemnoasă (circulare pe şină);
c) Ateliere de tâmplărie şi dulgherie;
d) Atelier de reparaţii auto (tinichigerie, vopsitorie);
e) Abatoare, morărit, panificaţie
f) Construcţii;

(6) 104 lei/an/ pentru următoarele categorii:
a) Ateliere reparaţii auto şi lăcătuşierie;
b) Brutării, fabrici de lactate;
c) Restaurante (excepţie cele din incinta hotelurilor - cu peste 25 locuri;
d) Unităţi de comerţ (En-detail – magazine cu sortimente diverse);
e) Transport;
f) Ocoale silvice;
g) Pensiuni cu peste 25 locuri de cazare;

(7) 52 lei/an pentru următoarele categorii:
a) Restaurante (excepţie cele din incinta hotelurilor – sub 25 locuri)
b) Pensiuni sub 25 locuri de cazare;

(8) 35 lei/an, pentru următoarele categorii:
a) Unităţi de comerţ (En-detail – buticuri, second hand);
b) Servicii (coafură, proiectare);
c) Camere de închiriat;
d) Alţi agenti economici.

           Art. 5 – (1) Taxele prevăzute la art. 4 se vor achita integral cel târziu până la
data  de 30 iunie,  iar  încasarea taxelor  astfel  instituite se  face prin plata  directă  la
Casieria din cadrul Serviciului financiar al Primăriei Oraşului Covasna sau prin ordin
de plată.

               (2) În cazul în care sediul/ punctul de lucru al persoanei juridice sau al
persoane  fizice  autorizate,  intreprinderi  individuale  şi  intreprinderi  familiale  este
acelaşi cu domiciliul unei persoanei fizice, taxele se datorează o singură dată, fiind în
sarcina  persoanei  juridice/persoane  fizice  autorizate/  intreprinderi  individuale/
intreprinderi familiale

     (3) Debitarea  se  face  din  oficiu,  împotriva  modului  de  stabilire
persoanele având posibilitatea de a formula contestaţii conform prevederilor legale.

           Art. 6 - Pentru utilizarea maşinilor autospeciale aparţinând Serviciului 
voluntar se vor percepe următoarele taxe:

(1)  Vidanjarea  apei  din  fântâni,  puţuri  cu  autospecială  de  pompieri  si
transportarea apei cu autospeciala de pompieri__ 37 lei/mc;

         (2) Plata pentru aceste servicii  se va face anticipat,  la Casieria din cadrul
Serviciului Financiar iar dovada achitării se va ataşa cererii de solicitare a serviciului
în cauză.
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CAP. IV - TAXE PENTRU UTILIZAREA SALII DE SPORT 
(REGULAMENT DE FUNCTIONARE APROBAT PRIN H.C.L.NR.46/2005)

Art. 7 - (1) Pentru ramurile sportive (tennis de camp, badmington, volei, dans sportiv,
arte martiale, tenis de masa etc.) _________________________________  30 lei/ora
             (2) Pentru jocuri sportive: fotbal,  handball  ______________________
60lei/oră
             (3) Abonament lunar pentru persoane fizice    ___________________180
lei/luna
             (4) Elevii si studentii beneficiaza de 50% reducere din valoarea taxei zilnice
sau abonamentului.

CAP. V - TAXE PENTRU ELIBERARE AUTORIZATII TAXI SI VIZA 
ANUALA A ACESTORA (REGULAMENT APROBAT PRIN H.C.L NR. 
53/2005)

 Art. 8 - (1) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de executare a serviciului de transport 
in regim de taxi/ autorizaţie taxi vehicul      __________________   61 lei/autorizatie
              (2) Taxa pentru viza anuala a autorizatiei taxi __________ 24 lei/an

CAP. VI - TAXA SPECIALE DE ACCES STRADA SUBSICLAU PENTRU 
VECHICOLELE CU MASA MAXIMA AUTORIZATA PESTE 3,5 TONE
(REGULAMENT DE FUNCTIONARE APROBAT PRIN H.C.L.NR.53/2010 si 
H.C.L.NR.12/2011)

 Art. 9 - (1) 15 lei/masina incarcata/cursa la vehicolele cu masa maxima autorizata de 
pana la 16 tone
              (2) 30 lei/masina incarcata/cursa la vehicolele cu masa maxima autorizata 
intre 16 tone si 25 tone
              (3) 50 lei/masina incarcata/cursa la vehicolele cu masa maxima autorizata de 
peste 25 tone
Art.  10 -  Transportatorii  interesati  pot  solicita  in  scris  eliberarea  unui  abonament
pentru folosirea strazii Subsiclau astfel:
(1) 250 lei/luna pentru vehicolele cu masa maxima autorizata de pana la 16 tone
(2) 450 lei/luna pentru vehicolele cu masa maxima autorizata intre 16 tone si 25 tone
(3) 700 lei/luna pentru vehicolele cu masa maxima autorizata de peste 25 tone

CAP. VII - TAXE SPECIALE PENTRU UTILIZAREA TRENULETULUI 
DE AGREMENT  SI BICICLETELOR TIP TRASURA 
(INSTITUITE PRIN H.C.L. NR.86/2011 si H.C.L. NR.94/2011)
Art. 11 - (1)   Trenulet de agrement - tarife de utlizare:

a) 2,50 lei/persoana dus sau intors
b) 5,00 lei pe persoana dus si intors
c) 200 lei tarif de inchiriere pentru o cursa dus si intors
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(2)   Biciclete tip trasura - tarife de utlizare:
a) 5,00 lei/ora adulti
b) 3,00 lei/ora copii

CAP. VIII - TAXA SPECIALA DE SALUBRIZARE INSTITUITA PRIN 
H.C.L. NR.109/2016 si H.C.L. NR.133/2016

Art.12 - (1) -persoane fizice  16 lei/persoana/luna
           (2) -persoane juridice  140 lei/mc/luna

CAP.  IX  –  TAXĂ  SPECIALĂ  PENTRU  ELIBERAREA  AVIZULUI
PROGRAM  DE  FUNCȚIONARE  PENTRU  OPERATORI  ECONOMICI  ȘI
VIZAREA ANUALĂ A ACESTORA:

Art. 13 – (1) Taxă aviz program 80 lei/an
                (2) Taxă vizare anuală 40 lei/an
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