De asemenea garanția materială pentru păstrarea în condiții optime a dotărilor existente
este în sumă de 1.500 lei / eveniment, pentru Căminul Cultural ”Pietrele Doamnei” Pojorâta.
Se stabilesc chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, proprietatea
primăriei, astfel, 12 lei/mp pentru Agenția CEC C-lung Moldovenesc, 2,5 lei/mp pentru spațiile din
centrul comunei, de la Valea Pojorâtei până la Cârstea și 1,5 lei/mp pentru depozite, magazii,
holuri, intrări și beciuri.
Pentru persoanele fizice sau juridice care doresc să închirieze teren aparținând
domeniului privat, cu scopul de a presta activități comerciale sezoniere, se instituie o taxă de 10
lei/mp/lună.
Neplata impozitelor și a taxelor la termenele stabilite de lege atrage majorări întârziere de
1% pe lună sau fracțiune din aceasta.
Taxa de salubritate se instituie în sumă de 30 lei pentru o singură persoană, o familie va
plăti 100 lei/an în cazul persoanelor fizice, 300 lei/an în cazul persoanelor fizice autorizate și
I.I.-uri, I.F.-uri cu un obiect de activitate comerț și de 500 lei/an în cazul societăților comerciale pentru beneficiarii acestui serviciu. Excepție de la această regulă o fac următoarele societăți care
sunt mari producătoare de deșeuri menajere:
● SC Tudorancea Prod Com SRL va achita suma de 500 lei la un magazin și 500 lei
la cel de lângă Centrul Cultural;
● SC Viomar SRL și SC Quality Natural SRL se va achita suma de 1.000 lei/an.;
● Intreprinderea Individuală Irimescu Florin Ștefan se va achita suma de 1.000 lei/an;

În cazul arenzilor se impune o reactualizare a taxei aferente / mp, astfel:
● Teren arabil ……………. 0,06 lei/mp
● Teren fânat și pășune…. 0,05 lei/mp
Față de cele prezentate mai sus, rog Consiliul Local al comunei Pojorâta să emită o
hotărâre privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe asimilate
acestora aplicabile în anul fiscal 2018.

