ROMANIA
JUDETULNEAMT
CONSILIUL LOCALAL COMUNEI $TEFAN CEL MARX

HOTARARE
privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 6l din 29.11.2012 privind stabilirea impozitelor
si taxelor locale pentru anul 2013
Consiliul Local al comunei $tefan cel Mare, judelul Neam!,
Avdnd in vedere prevederile:
- art.36 alin (2) lit ,,b" si alin (4) lit ,,c" din Legea administratiei publice locale nr. 21512002,
republicata;
- Legea nr. 2:7312006 privind, finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Normele metodologice de aplicare a Legri nr.57112003 privind Codul fiscal, aprobate prin
Hotararea Guvemului nr. 4412004,cu modificarile si completarile ulterioare;
- Htrtararea Guvernului nr.130912012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si
taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2013;
- Referatul de specialitate a Compartimentului contabilitate, inregistrata sub nr. 4l din
04.01.2013 cat si raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
Tinand seama de de conditiile .locale specifice zonei si necesitatile de crestere a veniturilor
proprii ale bugetului local pentru anul 2013, in scopul asigurarii finantarii cheltuielilor publice locale,
cat si de prevederile art. 9 pct .3, din Cafta europeana a autonomiei locale,adoptata la Strasbourg [a 15
octomlrie 1985 si ratificata prin Legea nr. 199/1997;
In temeiul art. 36, alin. (4), lit. c) si an. 45 alin. (2), lit. c) din Legea administratiei publice locale
nr.2l 5 12001,cu modifi carile si completarile ulterioare,

HOTARASTE
ART. I Se modifica Anexa nr. 1 din cadrul Hotararii Consiliului Local nr. 6l din 29.11.2012 privind
stabilirea impozitelor si tarelor locale pentru anul 2013, conform anexei care face pafie inte$anta din prezenta
hotarare.
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ART.
1) Prezenta hotarare se comunica prefectului judetului Neamt in vederea exercitarii controlului
cu privire la legalitate si se aduce Ia cunostinta publica prin grija secretarului comunei Stefan cel Mare.
2) Aducerea la crurostinta publica se face prin afisare la sediul primariei si situl comunei.

Preqedinte de qedin{i,
Ciobanu Const
FP /-

-\

/

Contrasemneazi:
Secretarul bomirnei,
Melinte Laurentiu
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ANEXA NR 1
Tabloul
Cuprinzand impozitele şi taxele locale pentru anul 2013

CAPITOLUL II- IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI
a. Persoane fizice
Impozitul pe clădirile situate în comuna Stefan cel Mare, aparţinând contribuabililor persoane fizice, se calculează prin
aplicarea cotei de impozitare de 0,1 % la valoarea impozabilǎ a clădirii.
Valoarea impozabilă a clădirii, exprimatǎ în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a
acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilǎ corespunzătoare, exprimatǎ în lei/mp , din tabelul următor:
TIPUL CLADIRII

0
Cladire cu cadre din beton armat sau cu
pereti exteriori din caramida arsa sau din
orice materiale rezultate in urma unui
tratament termic si/sau chimic
Cladire cu peretii exteriori din lemn, din
piatra naturala, din caramida nearsa, din
valatuci sau din orice alte materiale
nesupuse unui tratament termic si/sau
chimic
Cladire-anexa cu cadre din beton armat
sau cu pereti exteriori din caramida arsa
sau din orice alte materile rezultate in
urma unui tratament termic si/sau chimic
Cladire-anexa cu peretii exteriori din
lemn,din piatra naturala ,din
caramida nearsa,din valatuci sau din
orice alte materile nesupuse unui
tratament termic si/sau chimic
In cazul contribuabilului care detine la
aceeasi adresa incaperi amplasate la
subsol, la demisol si/sau la mansarda,
utilizate ca locuinta, in oricare dintre
tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D
In cazul contribuabilului care detine la
aceeasi adresa incaperi amplasate la
subsol,la demisol si/sau la mansarda,
utilizate in alte scopuri decat cel de
locuinta,in oricare dintre tipurile de cladiri
prevazute la lit.A-D

VALOAREA IMPOZABILA -lei/m
Cladire cu instalatie electrica,de
apa,de canalizare si de incalzire
(conditii cumulative)
1
935

Cladire fara instalatie electrica,de
apa,de canalizare si de incalzire

254

159

159

143

95

63

2
555

75%din suma care s-ar aplica
cladirii

75% din suma care s-ar aplica
cladirii

50%din suma care
s-ar aplica cladirii

50%din suma care
s-ar aplica cladirii

1) Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit pe clădiri, majorat după
cum urmează:
a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.
(2) Nu intră sub incidenţa alin. (1) persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală.

R O M Â N IA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞTEFAN CEL MARE
_______________________________________________________________________________________
(3) În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se
determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost dobândite, aşa cum rezultă din documentele ce atestă
calitatea de proprietar.
(4) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) au obligaţia să depună o declaraţie specială la compartimentele de
specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în raza cărora îşi au domiciliul, precum şi la cele în raza cărora
sunt situate celelalte clădiri ale acestora. Modelul declaraţiei speciale va fi cel prevăzut prin norme metodologice
aprobate prin hotărâre a Guvernului.
Art. 251
(3) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăsurate a
acesteia, exprimate în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabel.
(4) Suprafata construită desfasurată a unei clădiri se determina prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor
nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptând suprafeţele
podurilor care nu sunt utilizate ca locuintă si suprafeţele scărilor si teraselor neacoperite.
(5) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii si zona în care este amplasată
clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform alin. (3) cu coeficientul de corectie corespunzător, prevăzut
în tabelul următor:
Zonarea in cadrul localitătilor:

A
B

0
2,60
2,50

RANGUL LOCALITĂTII
I
II
2,50
2,40
2,40
2,30

III
2,30
2,20

IV
1,10
1,05

V
1,05
1,00

CAPITOLUL III- IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN
Calculul impozitului
(1) Impozitul pe teren se stabileşte luând în calcul numărul de metri pătraţi de teren, rangul localităţii în care este
amplasat terenul şi zona şi/sau categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.
(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu
construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma
corespunzătoare prevăzută în următorul tabel*):
Art.258 alin.(2)
IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN-TERENURI CU CONSTRUCTII

Zona în
cadrul
localităţii
A
B
C
D

NIVELURILE STABILIT PENTRU ANUL 2013
- lei/ha IV
889
711
534
348

Nivelul impozitului, aferent localităţii si rangului
V
711
534
355
178

(3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de
terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu
suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător
prevăzut la alin. (5).
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Art. 258, alin.4 – IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN
ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINTA DECAT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII

Nr.
crt.

ZONA
Zona A

CATEGORIA DE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

FOLOSINTA
Teren arabil
Păsune
Fâneaţă
Vie
Livadă
Pădure sau alt teren cu
vegetaţie forestieră
Teren cu ape
Drumuri si căi ferate
Neproductiv

Zona B

Nivel stabilit
pentru anul
2013

Nivel
stabilit pentru
anul 2013

28
21
21
46
53
28

21
19
19
35
46
21

15
X
X

13
X
X

-lei/ha

NOTA :
În cazul unui teren amplasat în intravilan, impozitul pe teren se stabileste prin înmulţirea suprafeţei terenului,
exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de mai sus, înmulţită cu coeficientul de corecţie
corespunzător prevăzut la art. 251 alin. (5)*)

Art.258 alin.(6)
IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN
- lei/ha ZONA

CATEGORIA DE FOLOSINTA

1.
2.
3.
4.
5.

Teren cu construcţii
Arabil
Păsune
Fâneaţă
Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1
5.1 Vie până la intrarea pe rod
6. Livada pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1
6.1 Livada până la intrarea pe rod
7. Padure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui
prevăzut la nr. crt. 7.1
7.1 Padure în vârstă de pân ă la 20 de ani si pădure cu rol de
protecţie
8. Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole
8.1 Teren cu amenajări piscicole
9. Drumuri si căi ferate
10. Teren neproductiv

NIVELURILE
STABILITE
PENTRU ANUL 2013
A
B
31
50
28
28
55
X
56
X
16

28
48
26
26
53
X
53
X
14

X

X

6
34
X
X

5
31
X
X

R O M Â N IA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞTEFAN CEL MARE
_______________________________________________________________________________________
NOTA :
În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileste prin înmulţirea suprafeţei terenului,
exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de mai sus, înmulţită cu coeficientul de corecţie
corespunzător prevăzut la art. 251 alin. (5)*)
Pentru determinarea impozitului pe cladiri si a taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire in cazul
persoanelor fizice,precum si a impozitului pe teren, pentru anul 2013, se mentine delimitarea zonelor, aprobata prin
Hotararea Consiliului Local Stefan cel Mare, nr. 28/2002, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 1/2003

Art.263 alin.(2)

1)

CAPITOLUL IV-

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică
I.Vehicule inmatriculate(lei/200 cm³ sau fractiune din aceasta)
NIVELURILE STABILITE
PENTRU ANUL 2013

1. Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la
1600 cmc inclusiv
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 1601 cmc si 2000 cm3 inclusiv
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 2001 cmc si 2600 cm3 inclusiv
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 2601 cmc si 3000 cm3 inclusiv
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cmc
6. Autobuze, autocare, microbuze
7. Alte autovehicule cu masa totală maxima autorizata de pana la 12 tone,
8. Tractoare inmatriculate
II.Vehicule inregistrate
1. Vehicule cu capacitate cilindrica
3
1.1 Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800 cm
3
1.2 Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cm
2. Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata

8
18
72
144
290
24
30
18
3

lei/200 cm
2
4
100 lei/an

Calculul impozitului pe mijloacele de transport
(1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport, conform celor
prevăzute în prezentul capitol.
(2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de
capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 de cm^3 sau fracţiune din aceasta cu
suma corespunzătoare din tabel
(3) În cazul unui ataş, taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele, motoretele şi
scuterele respective.
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2)

Art 263 alin.(4)
AUTOVEHICULE DE TRANSPORT MARFĂ CU MASA TOTALĂ AUTORIZATĂ EGALĂ SAU MAI MARE DE 12
TONE
Impozitul

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa

I
1
2
3
4
5
II
1
2
3
4
5
6
7
III
1
2
3
4
5
6

2 axe
Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 13 tone
Masa de cel putin 13 tone, dar mai mica de 14 tone
Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 15 tone
Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 18 tone
Masa de cel putin 18 tone
3 axe
Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 17 tone
Masa de cel putin 17 tone, dar mai mica de 19 tone
Masa de cel putin 19 tone, dar mai mica de 21 tone
Masa de cel putin 21 tone, dar mai mica de 23 tone
Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone
Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone
Masa de cel putin 26 tone
4 axe
Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone
Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 27 tone
Masa de cel putin 27 tone, dar mai mica de 29 tone
Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone
Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 32 tone
Masa de cel putin 32 tone

(in lei/an)
Ax(e) motor(oare)
cu sistem de
Alte sisteme de
suspensie
suspensie pentru axele
pneumatica sau
motoare
echivalentele
recunoscute
0
133
367
517
517

133
367
517
1.169
1.169

133
231
474
615
947
947
947

231
474
615
947
1.472
1.472
1.472

615
623
973
1.545
1.545
1.545

623
973
1.545
2.291
2.291
2.291

4 În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul
pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de mai sus
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Art 263 alin(5)
COMBINAŢII DE AUTOVEHICULE (AUTOVEHICULE ARTICULATE SAU TRENURI RUTIERE) DE TRANSPORT
MARFĂ CU MASA TOTALĂ MAXIMĂ AUTORIZATĂ EGALĂ SAU MAI MARE DE 12 TONE
Impozitul

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa

I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
III
1
2
3
IV
1
2
3
4
V
1
2
3
4

2+1 axe
Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 14 tone
Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 16 tone
Masa de cel putin 16 tone, dar mai mica de 18 tone
Masa de cel putin 18 tone, dar mai mica de 20 tone
Masa de cel putin 20 tone, dar mai mica de 22 tone
Masa de cel putin 22 tone, dar mai mica de 23 tone
Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone
Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 28 tone
Masa de cel putin 28 tone
2+2 axe
Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone
Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone
Masa de cel putin 26 tone, dar mai mica de 28 tone
Masa de cel putin 28 tone, dar mai mica de 29 tone
Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone
Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 33 tone
Masa de cel putin 33 tone, dar mai mica de 36 tone
Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone
Masa de cel putin 38 tone
2+3 axe
Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone
Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone
Masa de cel putin 40 tone
3+2 axe
Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone
Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone
Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone
Masa de cel putin 44 tone
3+3 axe
Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone
Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone
Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone
Masa de cel putin 44 tone

( lei/an)
Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie
Alte sisteme de
pneumatica sau
suspensie pentru
echivalentele
axele motoare
recunoscute
0
0
0
60
137
320
414
747
747

0
0
60
137
320
414
747
1.310
1.310

128
299
491
721
871
1.429
1.984
1.984
1.984

299
491
721
871
1.429
1.984
3.012
3.012
3.012

1.579
2.197
2.197

2.197
2.986
2.986

1.395
1.937
2.679
2.679

1.937
2.679
3.963
3.963

794
960
1.434
1.434

960
1.434
2.283
2.283

În cazul unei combinaţii 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 prevăzută în tabelul de mai sus;
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În vederea stabilirii impozitului datorat, pentru fiecare mijloc de transport prevăzut în anexă, întreprinderile şi operatorii
de transport rutier, aşa cum sunt definiţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile
rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, au
obligaţia să depună o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, în termen de
30 de zile de la efectuarea primei operaţiuni de transport rutier internaţional.

Art.263 alin.(6)
Remorci,semiremorci sau rulote
Masa totală maximă autorizată

Impozit
-lei-

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

9
34
52
64

(6) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie
de autovehicule prevăzută la alin. (5), taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare
din tabelul următor*):

Art.263 alin.(7)
Mijloace de transport pe apa
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit
şi uz personal
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
3. Bărci cu motor
4. Nave de sport şi agrement*)
5. Scutere de apă
6. Remorchere şi împingătoare:
a) până la 500 CP inclusiv
b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP inclusiv
c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP inclusiv
d) peste 4.000 CP
7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale
a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 de tone inclusiv
b) cu capacitatea de încărcare de peste1.500 de tone şi până la 3.000 de tone
inclusiv
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 de tone

Impozit
-lei21
56
210
Între 0 şi 1119
210
x
559
909
1398
2237
182
x
182
280
490

CAPITOLUL V-TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR
Art.267 alin.(1)
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism
a) Până la 150 mp inclusiv
b) Între 151 mp şi 250 mp inclusiv
c) Între 251 mp şi 500 mp inclusiv
d) Între 501 mp şi 750 mp inclusiv
e) Între 751 mp şi 1.000 mp inclusiv
f) Peste 1.000 mp

TAXA
-lei6
6
8
12
14
14+0,01

lei

pentru

R O M Â N IA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞTEFAN CEL MARE
_______________________________________________________________________________________
fiecare mp ce depaseste
1000mp
(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din taxa stabilită pentru
zona urbana , conform tabelului de mai jos:
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism
a) Până la 150 mp inclusiv
b) Între 151 mp şi 250 mp inclusiv
c) Între 251 mp şi 500 mp inclusiv
d) Între 501 mp şi 750 mp inclusiv
e) Între 751 mp şi 1.000 mp inclusiv
f) Peste 1.000 mp

TAXA
-lei3
3
4
6
7
7+0,005 lei pentru
fiecare mp ce depaseste
1000mp

(3) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuinţă sau
anexă la locuinţă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.
(4) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesară studiilor geotehnice, ridicărilor topografice,
exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi altor exploatări se calculează înmulţind
numărul de metri pătraţi de teren afectat de foraj sau de excavaţie cu o valoare stabilită de consiliul local de 8 lei.
(5) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei
construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de
organizare de şantier.
(6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri este egală
cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.
(7) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere,
situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor
şi reclamelor este de 7 lei pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie.
(8) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele prevăzute în alt alineat al
prezentului articol este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente.
(9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1% din
valoarea impozabilă a construcţiei, stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri. În cazul desfiinţării parţiale a unei
construcţii, taxa pentru eliberarea autorizaţiei se modifică astfel încât să reflecte porţiunea din construcţie care urmează
a fi demolată.
(10) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din
cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.
(11) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de
apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu se stabileşte de consiliul local şi
este de 13 lei pentru fiecare racord.
(12) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului,
de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean se stabileşte de consiliul local în sumă
de 15 lei .
(13) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se stabileşte de către consiliile
locale în sumă de 9 lei .
(14) Pentru taxele prevăzute în prezentul articol, stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie, se
aplică următoarele reguli:
a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicită avizul şi se
plăteşte înainte de emiterea avizului;
b) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care
expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea
lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale;
c) până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea lucrărilor de
construcţii, compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa
datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie;
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d) până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice
locale a emis valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice sumă suplimentară datorată de către persoana care a
primit autorizaţia sau orice sumă care trebuie rambursată de autoritatea administraţiei publice locale.
(15) În cazul unei autorizaţii de construire emise pentru o persoană fizică, valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu
poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art. 251 din Codul Fiscal.
Art. 268 .Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activitati economice
(1) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice este stabilită de către
consiliul local în sumă de 15 lei .
(1^1) Autorizaţiile prevăzute la alin. (1) se vizează anual, până la data de 31 decembrie a anului în curs pentru anul
următor. Taxa de viză reprezintă 50% din cuantumul taxei prevăzute la alin. (1).
(2) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de functionare se stabileşte de consiliul local şi este de 20 lei.
(3) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri,
deţinute de consiliile locale, se stabileşte de către consiliul local şi este de 32 lei pentru fiecare mp sau fractiune de
mp;
(4) Taxa pentru eliberarea certificatelor de producător se stabileşte de către consiliile locale şi este de 80 lei.
(5) Taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica ,
se stabileste de către consiliile locale si este 100 lei
( 5^1) Pentru anul fiscal 2013 taxa se va incasa in luna decembrie a anului 2012
Taxa este anuala si se achita in luna decembrie pentru anul urmator.
(6) Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în cazul în care comerciantul îndeplineşte
condiţiile prevăzute de lege, se emite de către primarul în a cărui rază de competenţă se află amplasată unitatea sau
standul de comercializare.

CAP.VI- TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate:
Art. 271
alin.(2)

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care
persoana derulează o activitate economică
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de
afişaj pentru reclamă şi publicitate

- lei/mp sau fracţiune
de mp
32
23

CAP.VII -IMPOZITUL PE SPECTACOLE
MANIFESTAREA ARTISTICA SAU ACTIVITATEA DISTRACTIVA:
- lei/mp
Art. 275
alin.(2)

a) în cazul videotecilor

2

b) în cazul discotecilor

3

Taxa hoteliera
Art.279
(1) Taxa hotelieră se calculează prin aplicarea cotei stabilite la tarifele de cazare practicate de unităţile de cazare.
(2) Cota taxei se stabileşte de consiliul local şi este 2,2% .În cazul unităţilor de cazare amplasate într-o staţiune
turistică, cota taxei poate varia în funcţie de clasa cazării în hotel.
(3) Taxa hotelieră se datorează pentru întreaga perioadă de şedere, cu excepţia cazului unităţilor de cazare
amplasate într-o staţiune turistică, atunci când taxa se datorează numai pentru o singură noapte, indiferent de perioada
reală de cazare.
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CAPITOLUL XIII- SANCTIUNI
LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
Art.294
alin (3)

Art.294
alin (4)

Contraventia prevazuta la alin 2 lit a) se sanctioneaza cu
amenda
Contraventiile prevazute la alin 2 lit b)-d) se sanctioneaza cu
amenda
Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea,
vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor
si a biletelor de intrare la spectacole, constituie contraventie si
se sanctioneaza cu amenda

de la 70 lei la 279 lei
de la 279 lei la 696 lei
De la 325 lei la 1.578 lei.

LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
(6)In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maime ale amenzilor prevazute la alin.(3) si (4) se
majoreaza cu 300%,respectiv:
Contraventia prevazuta la alin 2 lit a) se sanctioneaza cu
amenda
de la 280 lei la 1116 lei
Art.294
alin (6)

Contraventiile prevazute la alin 2 lit b)-d) se sanctioneaza cu
amenda
Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea,
vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor
si a biletelor de intrare la spectacole, constituie contraventie si
se sanctioneaza cu amenda

de la 1116 lei la 2784 lei
de la 1.300 lei la 6312 lei.

LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
I.

Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările ulterioare

CAPITOLUL I
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei
şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici,
precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice
Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte autorităţi
publice, precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să
1
certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri
2
prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte
o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare
Punct abrogat prin
art.80 lit. J) din
2
Eliberarea certificatului de producator
OG nr. 36/2002
privind impozitele
si taxele locale
3

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:
- pentru animale sub 2 ani
- pentru animale peste 2 ani

X
2
2
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4

Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal,
în bilete de proprietate:
- pentru animale sub 2 ani
- pentru animale peste 2 ani

5

Eliberarea certificatelor de inregistrare fiscala

6

Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor certificate medicale folosite
în justiţie
Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar
Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi sexului
Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei
Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă
întocmite de autorităţile străine
Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă
Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau
deteriorate

7
8
9
10
11
12

X
2
5
Punct abrogat prin
art.1,pct.144 din
legea nr.
174/2004 pentru
aprobarea OG nr.
92/2003 privind
Codul de
procedura fiscala
2
2
15
2
2
2
2

CAPITOLUL II
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea,
precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit
Acte de identitate:
a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea
sau prelungirea valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii
străini şi pentru
persoanele fără cetăţenie, precum şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea
domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români
1

b)inscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliului sau resedintei

X
5
Abrogat prin OUG
nr. 70/2009

2

c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără
cetăţenie
d)eliberarea unor noi carti,buletine,carnete de identitate si legitimatii provizorii in locul
celor pierdute, furate sau deteriorate
Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea unor date din
Registrul permanent de evidenta a populatiei

3

Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare

3

Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

2

4

6
Abrogat prin OUG
nr. 70/2009
Abrogat prin OUG
nr. 70/2009

CAPITOLUL III
Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere
1
Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de
X
autovehicule:
a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi
6
subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E
Abrogat prin OUG
b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A
nr. 70/2009
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c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule apartinand uneia Abrogat prin OUG
dintre categoriile şi subcategoriile B, B1 , B+E
nr. 70/2009
d) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi
28
subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb şi TV
e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule apartinand uneia Abrogat prin OUG
dintre categoriile şi subcategoriile C1+E, D1+E, C,D,Tb şi TV
nr. 70/2009
obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule apartinand uneia dintre
categoriile şi subcategoriile
Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere,
pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost
2
respinse de trei ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de
84
conducere, precum şi pentru persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de
autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E
Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de conducere, Abrogat prin OUG
3
pentru categoriile cuprinse in permisul anulat
nr. 70/2009
Taxa pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul Abrogat prin OUG
4
pentru obtinerea aceleiasi categorii a permisului de conducere
nr. 70/2009
CAPITOLUL IV
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de
circulaţie pentru probe
Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor:
X
a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg
60
inclusiv
1
b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsa intre 750 kg si Abrogat prin OUG
3.500 kg inclusiv
nr. 70/2009
c) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3500 kg
2
3

145

Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate
permanent sau temporar
Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor
1
CAPITOLUL IV
Taxă pentru furnizare date

414

Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din
Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional de
evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele
judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi
certificatelor de înmatriculare

5

9

CAPITOLUL V
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar
nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii
fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu
3)
excepţia celor pentru terenurile agricole şi forestiere

15

*3) Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea şi
3)

Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea şi
înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 1097 din 24 noiembrie 2004, aprobată prin Legea nr. 34/2005, în scopul finalizării eliberării titlurilor de
proprietate, eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere se fac gratuit.
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înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004, aprobată prin Legea nr. 34/2005, în scopul finalizării eliberării titlurilor de
proprietate, eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere se fac gratuit.
III. Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările ulterioare
Conform Art 19 din Lg nr.146/1997 modificata,:” Taxele judiciare de timbru, precum şi sumele provenite din impozitele
încasate din onorariile avocaţilor, ale notarilor publici şi ale executorilor judecătoreşti se plătesc în numerar, prin
virament sau în sistem on-line, în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază îşi are domiciliul
sau, după caz, sediul fiscal debitorul. Taxele judiciare de timbru, precum şi sumele provenite din impozitele încasate din
onorariile avocaţilor, ale notarilor publici şi ale executorilor judecătoreşti pot fi plătite şi prin unităţi bancare în contul
bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale, costurile operaţiunilor de transfer fiind în sarcina debitorului taxei”
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