Anexa la Proiectul de hotarare nr. 4850/29.10.2015

TABLOUL
CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI
AMENZILE APLICABILE ÎNCEPÂND CU ANUL 2016
I.

CODUL FISCAL - TITLUL IX - Impozite şi taxe locale

Pentru clădirile rezidentiale si clădirile –anexa, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculeaza prin aplicarea
cotei de 0,15% asupra valorii impozabile a clădirii - art 457 alin.(1).
Valoarea impozabila a clădirii exprimată în lei, se determina prin înmultirea suprafetei construite desfăsurate a acesteia expri-mată în metri pătrati
cu valoarea impozabila corespunzatoare, exprimata în lei/m patrat din tabelul urmator - art - 457. alin (2)
Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3%
asupra valorii care poate fi: valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de
referinţă; valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; valoarea clădirilor
care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă. – art. 458
CAPITOLUL II – IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI
VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice
Valoarea impozabilă
- lei/m2-

Tipul clădirii

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu
pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice
alte materiale rezultate în urma unui tratament
termic şi/sau chimic

Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi
încălzire (condiţii cumulative)

Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau
încălzire

1000

600

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din
piatră naturală, din cărămidă nearsă, din
vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic şi/sau chimic

300

200

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau
cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din
orice alte materiale rezultate în urma unui
tratament termic şi/sau chimic

200

175

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn,
din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din
vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic şi/sau chimic

125

75

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

E. În cazul contribuabilului care deţine la
aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol,
demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca
locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit. A-D
F. În cazul contribuabilului care deţine la
aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la
demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte
scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre
tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

Art 459.(1)- In cazul clădirilor cu destinatie mixta aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculeaza prin însumarea
impozitului calculat pentru suprafata folosită în scop rezidential conf. art 457. cu impozitul determinat pentru suprafata folosita în scop nerezidential,
conf art 458.
Dacă suprafetele folosite în scop residential si cele folosite în scop nerezidential nu pot fi evidentiate distinct se aplică urmatoarele reguli:
a) in cazul în care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara nici o activitate economica impozitul se
calculeaza conf art 457;

b)

in cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfasoara activitatea economica,iar cheltuielile cu utilitatile
sunt inregistrate in sarcina persoanei care desfasoara activitatea economica, impozitul pe clădiri se calculeaza conform art 458.

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe clădiri, datorat pe întregul an de către contribuabili până la data de 31martie a anului respective, se
acorda o bonificatie de 10% .
Impozitul pe cladiri, datorat aceluias buget local de către contribuabili,de până la 50 lei inclusiv, se plateste integral până la primul termen de
plată .In cazul în care contribuabilul detine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale prevederile
de mai sus se refera la impozitul pe cladiri cumulat.
PERSOANE JURIDICE
Art. 460.-(1) Pentru clădirile rezidentiale aflate în proprietatea sau detinute de persoane,juridice impozitul /taxa pe clădiri se calculeaza
prin aplicarea cotei de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.
-(2) Pentru clădirile nerezidentiale aflate în proprietatea sau detinute de persoanele juridice , impozitul /taxa pe clădiri se calculeaza prin
aplicarea cotei de 1,3% asupra valorii impozabile a cladirii.
-(3)Pentru clădirile nerezidentiale aflate în proprietatea sau detinute de pesoanele juridice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol,
impozitul /taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
-(4)In cazul clădirilor cu destinatie mixta aflate în proprietatea sau detinute de persoane juridice ,impozitul se determina prin însumarea
impozitului calculat pentru suprafata folosita în scop rezidential conform alin.(1), cu impozitul calculat pentru suprafata folosita în scop
nerezidential,conform alin.(2)sau (3).
-(5)Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri valoarea impozabila a cladirilor aflate in proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la
31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datoreaza impozitul/taxa pe cladiri si poate fi;
- ultima valoare impozabila inregistratain evidentele organului fiscal;
-valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat ;
-valoarea finala a lucrarilor de constructii,în cazul constructiilor noi construite în cursul anului fiscal anterior;
-valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate ,în cazul cladirilor dobandite în cursul anului fiscal anterior;
(6.) Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a cladiri întocmit de un evaluator autorizat
în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluarii.
(7) In cazul în care proprietarul clîdirii nu a actualizat valoarea impozabila a clîdirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referintă, cota
impozitului/taxei pe clădiri este de 5%.

CAPITOLUL III – IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII
ART.465.-(2) In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii, precum si
terenul inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii in suprafata de de pana la 400 mp inclusiv
impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator:
Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi

Zona în cadrul
localităţii

0

I

II

- lei/ha -

III

A

IV

V

1.788

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN
-

ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII –

Art.465-(3)In cazul unui teren amplasat în intravilan,înregistrat în registrul agricol la alta categorie de folosinta decât cea de terenuri cu constructii,
pentru suprafata care depaseste 400 mp, inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin înmultirea suprafetei terenului,exprimata în hectare, cu
suma corespunzatoare din tabelul urmator
- lei/ha Zona
Nr. crt.

IMPOZIT / LEI / HA
Categoria de folosinţă

1

Teren arabil

28

2

Păşune

21

3

Fâneaţă

21

4

Vie

46

5

Livadă

53

6

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

28

7

Teren cu ape

15

8

Drumuri şi căi ferate

x

9

Teren neproductiv

x

Suma stabilită mai sus se înmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut în urmatorul tabel;
Rangul localitatii

Coeficientul de corectie
IV

1,10

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN
Art. 465.alin.(7) În cazul unui teren amplasat în extravilan,impozitul/taxa pe teren se stabileste prin înmultirea suprafetei terenului,exprimată
în hectare cu suma corespunzatoare prevazuta în urmatorul tabel înmultita cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la art. 457 alin.(6):
- lei/ha Zona
Nr. crt.

IMPOZIT/ LEI/ HA
Categoria de folosinţă

1

Teren cu construcţii

31

2

Teren arabil

50

3

Păşune

28

4

Fâneaţă

28

5

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1

55

Vie până la intrarea pe rod

X

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1

56

Livadă până la intrarea pe rod

X

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1

16

Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie

X

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

6

Teren cu amenajări piscicole

34

9

Drumuri şi căi ferate

X

10

Teren neproductiv

x

5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1

8)Înregistrarea în registrul agricol a a datelor privind clădirile si terenurile, a titularului dreptului de proprieate asupra acestora, precum si
schimbarea categoriei de folosinta se pot face numai pe baza de documente anexate la declaratia facuta sub semnatura proprie a capului de
gospodarie sau, în lipsa acestuia a unui membru major al gospodariei.

Art.466.(2) In cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligatia sa depună o noua declaratie de impunere la
organul fiscal în a cărui rază teritorială de competenta se află terenul, în termen de 30 zile de la data dobândirii,și datorează impozit pe teren
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
(5)În cazul modificării categoriei de folosintă a terenului, proprietarul acestuia are obligatia să depună o nouă declaratie de impunere la
organul fiscal local în a cărui rază de competență se află terenul.
(8)Taxa pe teren se datorează pe perioada valabilitătii contractului prin care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare, ori
folosintă. În cazul contractelor care prevăd perioade mai mici de un an taxa se datorează proportional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis
dreptul de concesiune, închiriere, administrare, ori folosintă.
Art 467-(1) Impozitul pe teren se plateste anual, în două rate egale pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.
-(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren,datorat pe întregul an de catre contribuabili pana la data de 31 martie inclusiv,a anului
respectiv se acorda o bonificatie de 10%.
CAPITOLUL IV – IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art.470-(1) În cazul oricărui dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza în functie de capacitatea
cilindrică a acestuia prin înmultirea fiecarei grupe de 200 cm sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmator.
Nr. crt.
Mijloace de transport cu tracţiune mecanică
3
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm sau fracţiune din aceasta)
1
Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3, inclusiv
2
Motociclete, tricicluri si cvadricicluri cu capacitatea cilindrica de peste 1600 cm³
3
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3 inclusiv
4
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3 inclusiv
5
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3 inclusiv
6
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3
7
Autobuze, autocare, microbuze
8
Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv
9
Tractoare înmatriculate
II. Vehicule înregistrate
1.
Vehicule cu capacitate cilindrică:
1.1.
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3
1.2.
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3
2.
Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

8
9
18
72
144
290
24
30
18
lei/200 cm3
4
6
100 lei/an

Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone
Numărul de axe şi
greutatea brută încărcată
maximă admisă
I

II

III

Impozitul
(în lei/an)
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele
recunoscute
două axe
Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone
0
Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone
133
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone
367
Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone
517
Masa de cel puţin 18 tone
517
3 axe
Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone
133
Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone
231
Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone
474
Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone
615
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
947
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
947
Masa de cel puţin 26 tone
947

Alte sisteme de suspensie
pentru axele motoare
133
367
517
1169
1169
231
474
615
947
1472
1472
1472

4 axe
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone
Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone
Masa de cel puţin 32 tone

615
623
973
1545
1545
1545

623
973
1545
2291
2291
2291

Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau
mai mare de 12 tone
Impozitul (în lei/an)

Numărul de axe şi
greutatea brută încărcată
maximă admisă
I

II

III

IV

V

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele
recunoscute
2+1 axe
Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone
Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone
Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone
Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone
Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone
Masa de cel puţin 28 tone
2+2 axe
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone
Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone
Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone
2+3 axe
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
Masa de cel puţin 40 tone
3+2 axe
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
Masa de cel puţin 44 tone
3+3 axe

Alte sisteme de suspensie
pentru axele motoare

0
0
0
60
137
320
414
747
747

0
0
60
137
320
414
747
1310
1310

128
299
491
721
871
1429
1984
1984
1984

299
491
721
871
1429
1984
3012
3012
3012

1579
2197
2197

2197
2986
2986

1395
1937
2679
2679

1937
2679
3963
3963

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
Masa de cel puţin 44 tone

794
960
1434
1434

960
1434
2283
2283

Remorci, semiremorci sau rulote
Masa totală maximă autorizată

Impozit
- lei -

a. Până la 1 tonă, inclusiv

9

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

34

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

52

d. Peste 5 tone

64

Art.471- (2) În cazul înmatriculării sau înregistrarii unui mijloc de transport în cursul anului, proprietarul acestuia are obligatia se depuna o
declaratie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competentă are domiciliul,sediul sau punctul de lucru după caz,în termen de 30 zile de
la data înmatricularii/înregistrarii si datorează impozit începand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.
(3 )-În cazul în care mijlocul de transport este dobandit în alt stat decât Romania, proprietarul datorează impozit începand cu data de 1
ianuarie a anului urmator înmatriculării sau înregistrării acestuia în Romania.
(4)- În cazul radierii din circulatie a unui mijloc de transport proprietarul are obligatia să depună o declaratie la organul fiscal în a cărui rază
teritorială de competentă îsi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz în termen de 30 zile de la data radierii, si încetează să datoreze
impozitul începand cu data de 1 ianuarie a anului următor.
(5)-În cazul oricărei situatii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv schimbarea domiciliului sediului sau
punctului de lucru, contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a carei rază
teritorială îsi are domiciliul/ sediul/ punctul de lucru în termen de 30 zile, inclusiv de la modificarea survenită, si datorează impozitul pe mijloacele
de transport stabilit în noile conditii începand cu data de 1 ianuarie a anului următor.
Art. 472-(1) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport datorat pe întregul an de către contribuabili până la data de 31
martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o bonificatie de 10%.

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR
Taxele pentru eliberarea certificatului de urbanism (lei) este de 50% din taxa stabilita conform tabelului .
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul urban

- lei -

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism
a) până la 150 m2, inclusiv

5

b) între 151 şi 250 m2, inclusiv

7

2

c) între 251 şi 500 m , inclusiv

9

d) între 501 şi 750 m2, inclusiv

12

e) între 751 şi 1000 m2, inclusiv

14

f) peste 1000 m2

14 + 0,01 lei/ m2, pentru fiecare m2 care depăşeşte 1000 m2

Art. 474.(3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egala cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a
autorizatiei initiale.
(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism este de 15 lei.
(5) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o clădire rezidentială sau clădire anexă este egala cu 0,5% din valoarea
autorizata a lucrărilor de constructii.
(6) Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte construcții decât cele mentionate la al. (5) este de 1% din valoarea autorizată
a lucrărilor de construcții, inclusiv valoarea instalațiilor aferente.
(9) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totală sau partială a unei constructii este egala cu 0,1% din valoarea impozabila stabilita
pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părtii desfiintate.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări
15 lei, pentru fiecare m2 afectat

Pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrări de organizare de santier în vederea realizării unei constructii, care nu sunt incluse în altă
autorizatie de de construire este egala cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de santier.
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi ,casute sau rulote ori campinguri este egala cu 2% din valoarea autorizata a
lucrarilor de constructie.
Taxa pentru autorizarea amplasării de chioscuri, containere, tonete, cabine, spatii de expunere corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame situate pe
căile si în spațiile publice este 8 lei/mp/zi
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi
branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie
electrică, telefonie şi televiziune prin cablu

13 lei, pentru fiecare racord

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă

9 lei

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri,
deţinute de consiliile locale

20 lei
32 lei pentru fiecare m2 sau fracţiune de m2

Taxa pentru eliberarea atestatului de producător

80 lei

Taxă viza semestrială pentru atestatul de producător

5 lei

Taxa pentru eliberarea/ vizarea anuală a autorizaţiei de funcționare privind desfăşurarea unei activităţii economice
-

Taxa de eliberare a autorizației ............................................................150 lei

-

Taxa viză anuală....................................................................................100 lei

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică
Art. 475.-(1) Persoanele a caror activitate se încadreză în grupele 5610 RESTAURANTE, 5630 BARURI si alte activităti de servire a bauturilor si
9320 – ALTE ACTIVITĂȚI RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala –CAEN datoreaza
bugetului local al comunei,pentru eliberarea / vizarea anuală a autorizatiei privind desfasuararea activitatii o taxă de:
- 1.000 lei pentru o suprafata de pana la 500 mp inclusiv
- 4.000 lei pentru o suprafata mai mare de de 500 mp.
Autorizatia privind desfasurarea activitătii de alimentatie publică în cazul în care comerciantul îndeplineste conditiile prevăzute de lege, se
emite de către primarul comunei.

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate:
- lei/m2 sau fracţiune de m2 a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică

28

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate

20

CAPITOLUL VII – IMPOZITUL PE SPECTACOLE
- lei/m2 -

Manifestarea artistică sau activitatea distractivă:
a) în cazul videotecilor

1

b) în cazul discotecilor

2
TAXE SPECIALE

Taxă P.S.I.
 persoane fizice / locuinţă ……………………………………..5 lei;
 persoane juridice……………………………………………... 50 lei
Taxă pentru salubritate persoane fizice …………………………… 1,50 lei/membru de familie/ lunar.
Pentru casele nelocuite nu se percepe taxa salubritate.
Pentru familiile cu mai mult de 5 membri se va percepe taxa doar pentru 5 persoane.
Taxa pentru salubritate persoane juridice …………………………. 200 lei/an
Taxa pentru pază -……………………………………………………...22 lei / gospodărie
(pentru pensionari si persoane cu handicap grav sau accentuat taxa de pază se stabileste la suma de 5 lei/gospodarie)

Taxă de închiriere a utilajelor auto :
 autobasculantă ………………………………………………….…… 2,5 lei / km.
 IFRON în sarcina inclusiv deplasarea…………………………….…40 lei / oră.
 Buldoexcavator………………………………………………………...80 lei / oră.
 Vola…………………………………………………………………….200 lei / ora
Chirie pentru spaţiile închiriate de la primărie: * comerciale…………….. 2 lei / mp pe lună;
* de depozitare…………. 1 leu / mp pe lună.
Chirie pentru terenurile închiriate de la primărie ………………………. 10 lei / an / ar
Taxă autorizare parc distractiv…………………………………………… 1 leu / mp / zi.
Taxă comerț stradal………………………………………………………… 10 lei / zi
Taxa pentru eliberarea adeverinţelor de orice fel cu excepţia celor pentru
care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare…………… 4 lei.
Taxa pentru înregistrarea contractelor de arenda…………………. 15 lei / contract
Taxa pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscală …………………… 5 lei
Taxa pentru transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă a autorităților române, a actelor de stare civilă eliberate de autorităţile
străine ……………………………………………………………………………………. 5 lei/ act
Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă ……….. 5 lei.
Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate ………………..5 lei.
Taxa pentru desfacerea căsătoriei........................................................................................................................................500 lei
Eliberarea/legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate în arhivă, pentru fiecare exemplar de copie în parte.....................5 lei
Eliberarea la cerere a adeverințelor privind volumul de munca al fostilor salariati………………………………………..10 lei

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:
- autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv....................................60 lei
- autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3500 kg.............................................145 lei
Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar.........9 lei
Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor................................................................414 lei
Taxă înregistrare mopede..................................................................................................................................................20 lei
Taxă înregistrare celelalte vehicule supuse înregistrării....................................................................................................40 lei
Articolul 493

CAPITOLUL XI– SANCŢIUNI

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
(1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, potrivit dispoziţiilor legale în
vigoare.
(2) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni:
a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5),
alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2);
b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5) şi alin. (7) lit.
c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2).
(3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă de la
279 lei la 696 lei.
(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea abonamentelor şi a biletelor de intrare la
spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 325 lei la 1.578 lei.
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%.
(6) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoane împuternicite din cadrul autorităţii administraţiei
publice locale.
(7) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se actualizează prin hotărâre a consiliilor locale conform procedurii stabilite la art. 491.
(8) Contravenţiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

