ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL SMEENI
HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012
Consiliul local al comunei Smeeni, judeţul Buzău
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei , dl Nicu Nastase , înregistrata la

nr.7370 din 16 decembrie 2011
- raportul compartimentului de specialitate , înregistrat la nr. 7371 din 16
decembrie 2011
- raportul secretarului comunei înregistrat la nr.7372 din 16 decembrie 2011
- prevederile Titlului IX din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal ,cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 956/19.08.2009 privind nivelurile
pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate
acestora, precum şi pentru amenzile aplicabile în anul fiscal 2010 , cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile
Hotărârii de Guvern
nr.1347/2010 privind aprobarea
nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art. 263 alin.
(4) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile in anul fiscal
2011;
- prevederile Hotărârii de Guvern. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Legii nr. 351/2001 priind adoptarea Planului de amenajare a
teritoriului naţional ,secţiunea IV –Reţeaua de localităţi, cu modificările şi
completările ulterioare;
-prevederile art.5 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art.(1) alin „2” , art.2, art.4 si art.6 din Legea nr.52/2003 privind
transparenta decizionala in administratia publica locala;
În temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.b, alin.4,lit.c,art.45 şi
art.115.alin.1,lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se stabilesc impozitele şi taxele locale aplicabile la nivelul comunei
Smeeni, judeţul Buzău în anul 2012 conform anexei nr.1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu 01.01.2012 dată
când îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local Smeeni
nr.41/2010, cu modificările şi completările ulterioare .
Art.3 Prezenta hotarare va fii comunicata prin grija secretarului
comunei :
- Institutiei Prefectului – Judetul Buzau,
- Primarului comunei ,
- Compartimen impozite si taxe locale,
- Compartiment contabilitate,
- Se va aduce la cunostiinta publica prin afisare la sediu si site-ul
institutiei publice

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier local,
TUDOSE ANGELA
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Viorica Raimonda Iancu

Nr. 51, Smeeni-Buzău, 27 decembrie 2011
HotărâreA a fost adoptată cu 11 voturi „pentru” , 0 „împotrivă”,0 „abţineri” din
totalul de 15 consilieri locali în funcţie, din care prezenţi 11
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Anexa la
H.C.L nr. 51/2011

IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE
Potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal constituie integral venituri
proprii ale bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor
municipiului Bucureşti sau judeţelor, după caz, următoarele resurse financiare:
A. Impozitele şi taxele locale, instituite prin titlul IX, respectiv:
a. impozitul pe clădiri;
b. impozitul pe teren;
c. impozitul pe mijloacelor de transport;
d. taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor;
e. taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate;
f. impozitul pe spectacole;
g. taxa hotelieră;
h. taxele speciale;
i. alte taxe locale.
B. Amenzile şi penalităţile aferente impozitelor şi taxelor locale prevăzute la
litera A.;
C. Dobânzile pentru plata cu întârziere a impozitelor şi taxele locale
prevăzute la litera A.;
D. Taxele instituite prin:
a. Legea nr. 146/1997 cu modificările şi completările ulterioare
privind taxele judiciare de timbru;
b. Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 cu modificările şi completările
ulterioare privind taxele de timbru pentru activitatea notarială;
c. Lega nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru cu
modificările şi completările ulterioare.

CAP. 1 IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLADIRI
a) Impozitul pe clădiri datorat de persoanele fizice
Impozitul pe clădiri, în cazul contribuabililor persoane fizice, se determină pe
bază de cotă de impozitare de 0,1%, aplicată la valoarea impozabilă a clădirii.
Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei se determină pe baza criteriilor
şi normelor de evaluare prevăzute de art. 251 alin. 3 din Codul fiscal, prin
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înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a clădirii, exprimată în metri pătraţi, cu
valoarea impozabilă corespunzătoare exprimată în lei/mp din tabelul următor:
VALORILE IMPOZABILE PE METRU PĂTRAT DE SUPRAFAŢĂ
CONSTRUITĂ DESFĂŞURATĂ CONFORM ART. 251 ALIN. 3
Cu instalaţii de apă,
Fără instalaţii
canalizare,
de apă,
electricitate şi
canalizare,
Tipul clădirii
încălzire (condiţii
electricitate sau
cumulative)
încălzire
2
lei/m
lei/m2
1. Clădiri cu cadre din beton armat, sau
cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau
806
478
din orice alte materiale rezultate în urma
unui tratament termic şi/sau chimic
2. Clădire cu pereţii exteriori din lemn,
din piatră naturală, din cărămidă nearsă,
din vălătuci sau din orice alte materiale
219
137
nesupuse unui tratament termic şi/sau
chimic
3. Clădire-anexă cu cadre din beton
armat, sau cu pereţi exteriori din
cărămidă arsă sau din orice alte materiale
137
123
rezultate în urma unui tratament termic
şi/sau chimic
4. Clădire-anexe cu pereţii exteriori din
lemn, din piatră naturală, din cărămidă
nearsă, din vălătuci sau din orice alte
82
54
materiale nesupuse unui tratament termic
şi/sau chimic
Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia
,după cum urmează:
-a) cu 20% pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1
ianuarie a anului fiscal de referinţă
-b) cu 10% pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50
de ani inclusiv ,la data de 1 ianuarie a anului de referinţă.
În cazul clădirii utilizate ca locuinţă a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150
mp, valoarea impozabilă a acesteia determinată în urma aplicării prevederilor de
mai sus se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 metri pătraţi sau fracţiune din
aceştia.
În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire , consolidare,
modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminării
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sa actualizează , astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care au fost terminate
aceste ultime lucrări
Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe
conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin
înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,20.
Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi
zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform
art.251 , alin3 cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut mai jos:
 SMEENI – resedinta de comuna, zona D - rangul IV – 0,95
 Balaia, Moisica,Caltuna, Udati – Manzu, Udati-Lucieni si Albesti, sate
componente – rang V - 0,90
VALORILE IMPOZABILE PE METRU PĂTRAT DE SUPRAFAŢĂ
CONSTRUITĂ DESFĂŞURATĂ CONFORM ART. 251 ALIN. 3
Cu instalaţii de apă,
canalizare, electricitate şi
încălzire (condiţii
Tipul clădirii

cumulative)

Fără instalaţii de apă,
canalizare, electricitate
sau încălzire
lei/m2

lei/m2
RANGUL LOCALITĂŢII – IVSMEENI
1. Clădiri 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
2. 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

483

138
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3. 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
4. Clădire-anexe 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
5 Subsol, demisol sau
mansardă utilizată ca
locuinţă.
6. Subsol, demisol sau
mansardă utilizată cu
alte scopuri decât cel de
locuinţă.

124

55

75% din suma care s-ar
aplica clădirii
50% din suma care s-ar
aplica clădirii
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VALORILE IMPOZABILE PE METRU PĂTRAT DE SUPRAFAŢĂ
CONSTRUITĂ DESFĂŞURATĂ CONFORM ART. 251 ALIN. 3
Cu instalaţii de apă,
canalizare, electrice şi
încălzire (condiţii
Tipul clădirii

cumulative)

Fără instalaţii de apă,
canalizare, electrice sau
încălzire
lei/m2

lei/m2
RANGUL LOCALITĂŢII – VBalaia,Albesti,Caltuna, Udati-Manzu, Udati-Lucieni,
Moisica
1. Clădiri 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
2. 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
3. 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

482

138

124
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4. Clădire-anexe 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
5 Subsol, demisol sau
mansardă utilizată ca
locuinţă.
6. Subsol, demisol sau
mansardă utilizată cu
alte scopuri decât cel de
locuinţă.

55

75% din suma care s-ar
aplica clădirii
50% din suma care s-ar
aplica clădirii

Dacă o persoană fizică are în proprietate două sau mai multe clădiri utilizate ca
locuinţă, care nu sunt închiriate unei alte persoane , impozitul pe clădiri se
majorează după cum urmează:
 cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
 cu 150 % pentru cea de a doua clădire în afara celei de la adresa de
domiciliu;
 cu 300 % pentru cea de a treia clădire şi următoarele în afara celei de la
adresa de domiciliu;
Nu intră sub incidenţa prevederilor de mai sus persoanele fizice care deţin în
proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală.
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 care atestă
calitatea de proprietar.
Declararea clădirilor in vederea impunerii si înscrierea acestora in evidentele
autorităţilor administraţiei publice locale
reprezintă o obligaţie legală a
contribuabililor care deţin în proprietate aceste imobile , chiar daca ele au fost
executate fără autorizaţie de construcţie
b) IMPOZITUL PE CLĂDIRI DATORAT DE PERSOANELE
JURIDICE
Impozitul pe clădiri, în cazul contribuabililor persoane juridice, se calculează
prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii.
Cota de impozit se stabileşte prin hotărârea consiliului local şi este de 1,5 %.
Valoarea de inventar a clădirii este valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu,
înregistrată în contabilitatea proprietarului clădirii conform prevederilor legale în
vigoare.
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În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare,
modernizare, modificare sau extindere, de către locatar, din punct de vedere fiscal,
acesta are obligaţia să comunice locatorului valoarea lucrărilor executate pentru
depunerea unei noi declaraţii fiscale în termen de 30 de zile de la data terminării
lucrărilor respective.
În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea
amortizări, valoarea impozabilă se reduce cu 15%.
În cazul unei clădiri care a fost reevaluată , conform reglementărilor contabile,
valoarea impozabilă a clădirii este valoarea contabilă rezultată în urma reevaluării,
înregistrată ca atare în contabilitatea proprietarului, persoană juridică.
În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri se
stabileşte de consiliul local şi este de :
a) 10% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului
fiscal de referinţă;
b) 15% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori
anului fiscal de referinţă."
Cota impozitului pe clădiri prevăzută mai sus se aplică la valoarea de inventar a
clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în
care s-a efectuat prima reevaluare.
Impozitul pe clădiri se aplică pentru orice clădire deţinută de o persoană juridică
aflată în funcţiune, în rezervă, sau în conservare, chiar dacă valoarea sa a fost
recuperată integral pe calea amortizării.
Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual în două rate egale astfel:
- până la 31 martie;
- până la 30 septembrie inclusiv;
Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către
contribuabili, persoane fizice sau juridice ,de până la 50 lei inclusiv, se
plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care
contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza
aceleiaşi unităţi administrativ teritoriale suma de 50 lei se referă la
impozitul pe clădiri cumulat.

Potrivit art. 250 din Codul fiscal impozitul pe clădiri nu se datorează
pentru :
1. Clădirile proprietatea statului ,a unităţilor administrativ – teritoriale
sau a oricăror instituţii publice cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru
activităţi economice ;
2. Clădirile care, potrivit legislaţiei în vigoare sunt clasate ca monumente
istorice, de arhitectură şi arheologie, precum şi muzeele şi casele memoriale
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indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare excepţia
încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice.
3. Clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând
cultelor religioase recunoscute oficial în România şi componentelor locale ale
acestora, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
4. Clădirile care constituie patrimoniu unităţilor şi instituţiilor de
învăţământ de stat ,confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu
sau acreditate cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
5. Clădirile unităţilor sanitare publice cu excepţia încăperilor care sunt
folosite pentru activităţi economice;
6. clădiri care sunt afectate centralelor hidroelectrice ,termoelectrice şi
nuclearo-electrice ,staţiilor şi posturilor de transformare ,precum şi staţiilor de
conexiuni
7. Construcţii şi amenajări funerare din cimitire şi crematorii
8. Clădirile trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ –
teritoriale în lipsă de moştenitori legali sau testamentari;
9. clădiri care sunt afectate activităţilor hidrotehnice ,hidrometrice
,hidrometeorologice ,de îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la apărarea
împotriva inundaţiilor.
10. clădirile utilizate pentru activităţi social umanitare, de către asociaţii,
fundaţii şi culte, potrivit hotărârii consiliului local
11. clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării,
silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea
cerealelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi
economice.
Nu intră sub incidenţa impozitului pe clădiri construcţiile care nu au
elementele constitutive ale unei clădiri.
Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor
administrativ teritoriale ,concesionate ,închiriate, date în administrare sau în
folosinţă, după caz persoanelor juridice, se stabileşte taxă pe clădiri care
reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor ,locatarilor ,titularilor dreptului de
administrare sau de folosinţă ,după caz, în condiţii similare impozitului pe
clădiri.
CAPITOLUL II
IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN
Impozitul pe teren se datorează pentru terenurile pe care la deţin în
proprietate persoanele fizice şi juridice, în calitatea acestora de contribuabili
stabilit în limitele şi în condiţiile Codului fiscal atât pentru cele din intravilan cât
şi pentru cele din extravilan. Se stabileşte anual, în sumă fixă luând în calcul
numărul de metri pătraţi, de teren, rangul localităţii în care este amplasat terenul
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şi zona şi /sau categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de
consiliul local.
Comuna noastră este situată în zona D în cadrul localităţii şi rangul IV
pentru satul Smeeni – reşedinţă de comună respectiv rangul V pentru satele
apartinatoare , Balaia, Moisica, Albesti, Caltuna, Udati-Manzu, Udati-Lucieni.
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:

ZONA IN CADRUL

RANGUL

LOCALITATII

LOCALITATII

LEI /HA

ZONA D.
- sat Smeeni

IV

300

- sat Balaia

V

153

- sat Moisica

V

153

- sat Albesti

V

153

- sat Caltuna

V

153

- sat Udati-Manzu

V

153

- sat Udati-Lucieni

V

153

Pentru terenurile din intravilanul localităţii, înregistrate 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 ha cu suma
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corespunzătoare categoriei de folosinţă a terenului din tabelul de mai jos, iar
acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător.
Ca excepţie, în cazul contribuabililor persoane juridice ,pentru terenul
amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de
folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se calculează
conform prevederilor de mai sus, numai dacă îndeplinesc cumulativ
,următoarele condiţii:
a) au prevăzut în statut ,ca obiect de activitate ,agricultura
b) au înregistrate în evidenţa contabilă venituri şi cheltuieli
din desfăşurarea obiectului de activitate, prevăzut la lit. a).
În caz contrar ,impozitul pe terenuri situate în intravilan datorat de
contribuabilii, persoane juridice se calculează prin înmulţirea suprafeţei terenului
exprimat în ha cu suma corespunzătoare din tabelul de mai sus.
Nr.
crt. Categoria de folosinţă/ ZONA D
zonă

13

Rangul V
Balaia,
Moisica,Albesti,Caltuna,
Udati –Manzu, UdatiLucieni
13

11
11
16
24

11
11
16
24

13

13

X
X
X

X
X
X

Rangul IV –
SMEENI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie
Livadă
Pădure sau alt teren cu
vegetaţie forestieră
Terenuri cu apă
Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv
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Impozitul pe teren se stabileşte prin aplicarea coeficientului de corecţie
corespunzător rangului localităţii respectiv:
- SMEENI
- Balaia, Moisica,
1,00;

Albesti,

Caltuna,

1,10;
Udati-Lucieni

Udati-Manzu,

În cazul unui teren amplasat în extravilanul localităţii ,impozitul pe teren se
stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului exprimat în ha, cu suma
corespunzătoare prevăzută în tabelul de mai jos, înmulţită cu coeficientul de
corecţie corespunzător:
-Bălaia,Smeeni,Moisica,Albesti, zona B ,rangul IV:- coeficient de
corecţie:1,05
- Udaţi-Manzu, Udaţi-Lucieni, Calţuna ,zona C, rangul IV:- coeficient de
corecţie :-1,00
Nr.crt. Categoria de ZONA –lei /ha
folosinţă
A
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Teren cu
construcţii
Arabil
Păşune
Vie pe rod
Livadă pe rod
Pădure sau alt
teren cu
vegetaţie
forestieră

C

D

-

24

22

-

-

41
22
46
46
12

39
19
43
43
10

-
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Impozitele şi taxele locale precum şi amenzile şi penalităţile aferente
acestora constituie integral venituri la bugetul local.
Impozitul pe teren se plăteşte anual în două rate egale până la datele
de:
- până la 31 martie;
- până la 30 septembrie, inclusiv.

Impozitul pentru teren nu se datorează pentru:
- terenul aferent unei clădiri, pentru suprafaţa de teren care este acoperită
de o clădire;
- orice teren a unui cult religios recunoscut de lege şi a unei unităţi locale a
acestuia, cu personalitate juridică;
- orice teren a unui cimitir, crematoriu;
- orice teren al unei instituţii de învăţământ preuniversitar şi universitar,
autorizată provizoriu sau acreditată;
- orice teren al unei unităţi sanitare de interes naţional care nu a trecut în
patrimoniul autorităţilor locale;
- orice teren deţinut, administrat sau folosit de către o instituţie publică cu
excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice;
- orice teren aferent unei clădiri proprietatea statului , a unităţilor
administrativ-teritoariale sau a altor instituţii publice , exceptând
suprafeţele acestuia folosite pentru activităţi economice.
- orice teren degradat sau poluat, inclus în perimetrul de ameliorare, pentru
perioada cât durează ameliorarea acestuia;
- terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii
pentru agricultură sau silvicultură, orice terenuri ocupate de iazuri, bălţi,
lacuri de acumulare, cele folosite pentru activităţile de apărare împotriva
inundaţiilor, gospodărirea apelor, cele care contribuie la exploatarea
resurselor de apă;
- terenurile trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ
teritoriale în lipsă de moştenitori legali sau testamentari.
Impozitul anual pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili,
persoane fizice şi juridice ,de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la
primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai
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multe terenuri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ teritoriale ,suma
de 50 lei se referă la impozitul pe teren cumulat.
Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor
administrativ teritoriale ,concesionate ,închiriate, date în administrare sau în
folosinţă, se stabileşte taxă pe teren care reprezintă sarcina fiscală a
concesionarilor ,locatarilor ,titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă
,după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.
Atât în cazul clădirilor cât şi al terenurilor, dacă se constată diferenţe între
suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din
măsurătorile executate în condiţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare
nr.7/1996,republicată ,pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere
suprafeţele care corespund situaţiei reale ,dovedite prin lucrări tehnice de
cadastru. Datele rezultate din lucrările tehnice de cadastru se înscriu în
evidenţele fiscale ,în registrul agricol, precum şi în cartea funciară, iar
modificarea sarcinilor fiscale operează începând cu data de întâi a lunii
următoare celei în care se înregistrează la compartimentul de specialitate
lucrarea respectivă, ca anexă la declaraţia fiscală.

CAPITOLUL III
IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT
Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul
mijlocului de transport.
În cazul oricăruia din următoarele autovehicule ,impozitul pe mijlocul de
transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia ,prin
înmulţirea fiecărei grupe de 200 de cmc sau fracţiune din aceasta cu suma
corespunzătoare din următorul tabel
Art.263,alin.2
Mijloc de transport

Suma în lei pentru fiecare
grupă de 200cmc sau
fracţiune din aceasta -

1) motorete scutere ,motociclete şi autoturisme
cu capacitate cilindrică de până la 1600 cmc
inclusiv

8

2) autoturisme cu capacitatea cilindrică între
1601 cmc şi 2000 cmc inclusiv

18

3) autoturisme cu capacitatea cilindrică între
2001 cmc şi 2600 cmc inclusiv

72

4) autoturisme cu capacitatea cilindrică între

144
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2601 cmc şi 3000 cmc inclusiv
5) autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste
3001 cmc

290

6) autobuze ,autocare,microbuze

24

7)alte autovehicule cu masa totală maximă
autorizată de până la 12 tone inclusiv,precum şi
autoturisme de teren din producţie internă

30

8)tractoare înmatriculate

18

În cazul unui ataş impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru
motocicletele, motoretele şi scuterele respective.
În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o
combinaţie de autovehicule prevăzută la art. 263 alin. 6, impozitul pe mijlocului
de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor.
Masa totală maximă autorizată

Taxa lei
ron/an

a) până la o tonă inclusiv;

8

b) peste o tonă dar nu mai mult de 3 tone;

29

c) peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone;

45

d) peste 5 tone

55

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 următor:
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ART.263,alin.4
Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12
tone
Numărul axelor şi masa Impozitul
,în
lei,
totală maximă autorizată
pentru
vehiculele
angajate exclusiv în
operaţiunile
de
transport intern

I.

Vehicul cu două axe
1.Masa de cel puţin
tone, dar mai mică
13 tone
2. Masa de cel puţin
tone, dar mai mică
14 tone
3. Masa de cel puţin
tone, dar mai mică
15 tone
4. Masa de cel puţin
tone, dar mai mică
18 tone
Masa de cel puţin
tone

Impozitul
,în
lei,
pentru
vehiculele
angajate exclusiv în
operaţiunile
de
transport intern şi
internaţional

Vehicule cu
sistem de
suspensie
pneumatică
sau
un
echivalent
recunoscut

Vehicule
cu
alt
sistem de
suspensie

Vehicule cu
sistem de
suspensie
pneumatică
sau
un
echivalent
recunoscut

Vehicule
cu
alt
sistem de
suspensie

12
de

0

133

0

133

13
de

133

367

133

367

14
de

367

517

367

517

15
de

517

1169

517

1169

18

517

1169

517

1169

În cazul altor categorii de autovehicule sau combinaţii de autovehicule de
transport marfă şi care nu au fost prevăzute în tabelul de mai sus, impozitul pe
mijloacelor de transport este cel prevăzut în art.263,alin.4 şi 5 din Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare (H.G. 1347/2010)
Veniturile provenite din aceste taxe se vor utiliza exclusiv pentru lucrări de
întreţinere, modernizare, reabilitare şi construire a drumurilor locale şi judeţene, din
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care: 60% constituie venituri la bugetul local, iar 40% constituie venituri la bugetul
judeţean.
Pentru înregistrarea mijloacelor de transport în evidenţele compartimentelor
de specialitate ale autorităţilor publice se utilizează declaraţiile fiscale după cum
contribuabilul este persoană fizică sau juridică la care se anexează:
- o fotocopie de pe cartea de identitate;
- fotocopie certificată (pentru conformitate cu originalul ) de pe contractul
de vânzare – cumpărare, sub semnătură privată;
- contractul de schimb;
- factura;
- actul notarial ( de donaţie, certificatul de moştenitor etc.);
- hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, orice act
similar.
Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual în două rate egale până la
datele de:
- până la 31martie;
- până la 30 septembrie inclusiv
Orice modificare intervenită în Registrul agricol, referitoare la terenurile, la
clădirile, la mijloacele de transport sau la orice alte bunuri deţinute în proprietate
sau în folosinţă, după caz, de natură să conducă la modificarea oricăror impozite şi
taxe locale prevăzute de titlul IX Codul fiscal, va fi comunicată de funcţionarul
public cu atribuţii privind completarea, ţinerea la zi şi centralizarea datelor în
registrul agricol, funcţionarului public din compartimentul de specialitate în termen
de trei zile lucrătoare de la data modificării.
Termenele la care se efectuează declararea şi înscrierea în Registrul Agricol
de către capul gospodăriei sau de către orice altă persoană majoră din gospodăriei
sunt următoarele:
-15-20 ianuarie ,pentru datele anuale privind terenul în proprietate,
componenţa gospodăriei, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu
personalitate juridică la începutul anului ,precum şi modificările intervenite în
cursul semestrului II al anului precedent în efectivele de bovine, porcine, ovine,
caprine şi cabaline pe care le deţin (vânzări, cumpărări, produşi vii obţinuţi,
animale moarte sau sacrificate, alte intrări –ieşiri),utilaje instalaţii agricole şi
mijloace de transport, construcţii.
-15-31 mai pentru datele privind modul de utilizare a suprafeţei agricole,
suprafaţa arabilă cultivată, numărul pomilor fructiferi
-1-15 iulie pentru datele privind evoluţia efectivelor de animale în semestrul
I al anului.
Persoanele fizice şi juridice pot declara date pentru a fi înscrise în Registrul
agricol şi în afara acestor intervale de timp, în cazul în care au intervenit modificări
deosebite în patrimoniul agricol.
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CAPITILUL IV
TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI
AUTORIZAŢIILOR
A. Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de
construire şi a altor avize asemănătoare
Potrivit art. 267 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 571/2003 taxa pentru eliberarea
certificatului de urbanism se stabileşte în funcţie de suprafaţa pentru care se
solicită certificatul de urbanism, pentru mediu rural fiind egală cu 50% din taxa
stabilită în mediu urban.
Suprafaţa pentru care se obţine
certificatul de urbanism

TAXA (LEI ron)

a. Până la 150 m2 inclusiv

4

b. Între 151 m2 şi 250 m2 inclusiv

5

c. Între 251 m2 şi 500 m2 inclusiv

6

d. Între 501 m2 şi 750 m2 inclusiv

8

e. Între 751 m2 şi 1.000 m2
inclusiv

10

f. Peste 1.000 m2

10+ 0,01 lei/ m2 pentru fiecare m2 care
depăşeşte 1.000 m2

1. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire, atât pentru persoanele fizice,
cât şi persoanele juridice solicitante reprezintă 1% din valoarea de proiect declarată
în cererea pentru eliberarea autorizaţiei, în conformitate cu proiectul prezentat, în
condiţiile Legii nr. 50/1991, inclusiv instalaţiile aferente.
Pentru clădirile utilizate ca locuinţă, atât persoanelor fizice cât şi în cel al
persoanelor juridice, precum şi pentru anexele la locuinţă taxele pentru eliberarea
autorizaţiei pentru construcţie se reduc cu 50%.
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor nu se
datorează pentru:
- certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru locaş de
cult sau construcţie anexă;
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- certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru
dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din
transporturi care aparţin domeniului public al statului;
- certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru lucrările de
interes public judeţean sau local;
- certificat de urbanism sau autorizaţie de construire dacă beneficiarul
construcţiei este o instituţie publică;
- autorizaţie de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite
spre concesionare conform legii.
2.
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 metrii pătraţi de teren afectat de foraj sau de excavaţie cu o valoare
stabilită de consiliul local de 7 lei.
3.
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.
4.
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.
5.
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.
6.
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.
7.
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 desfiinţări parţiale a unei
construcţii, taxa pentru eliberarea autorizaţiei se modifică astfel încât să reflecte
porţiunea din construcţie care urmează a fi demolată.
8.
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.
9.
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 se stabileşte de consiliul local şi este de 11 lei
pentru fiecare racord.
10.
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 consiliu local în sumă de
13 lei
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Pentru taxele prevăzute în prezentul articol, stabilite pe baza valorii autorizate
a lucrărilor de construcţie se aplică următoarele reguli:
taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie
declarate de persoana care solicită avizul şi plăteşte înainte de emiterea avizului;
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;
până în cea de-a 15 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;
până în cea de-a 15 zi inclusiv, de la data la care compartimentul de
specialitate al autorităţii administraţiei 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.
11.
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.

B. Taxa pentru eliberarea de autorizatii
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare este de 17 lei
( art.268 alin .2)
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 28 lei (art.268 alin.3)
Taxa pentru eliberarea certificatelor de producător se stabileşte de către
consiliile locale şi este de 69 lei lei, iar taxa speciala pentru viza trimestriala a
certificatului de producător prin aplicarea ştampilei si semnăturii persoanei
responsabile , după verificarea in teren se stabileşte in suma de 5 lei ( art.268
alin.4) .
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări este de 7 lei , pentru
fiecare mp (art.267 alin.4)
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CAPITOLUL V
TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI
PUBLICITATE
1. Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate
Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în baza
unui contract sau a unei alt fel de înţelegeri încheiate cu oricare altă persoană
datorează taxa prevăzuta la art. 270 din Codul fiscal, la bugetul local al unităţii
administrativ teritoriale în raza căreia persoana respectivă prestează aceste
servicii de reclamă şi publicitate.
Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea
unei cote stabilită de consiliul local cuprinsă între 3% asupra valorii serviciilor
de reclamă şi publicitate, prevăzută în contract, exclusiv taxa pe valoarea
adăugată.
Taxa se datorează de la data intrării în vigoare a contractului şi se plăteşte
lunar, pe toată durata desfăşurării contractului, până la data de 10 a lunii
următoare datorării taxei.
2. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
Orice persoană care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj pentru
reclamă şi publicitate într-un loc public datorează plata taxei anuale potrivit art.
271 din Codul fiscal.
Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează
anual prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau fracţiunii de metru pătrat a
suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul
local astfel:
- în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o
activitate economică, suma este de 28 lei
- în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru
reclamă şi publicitate suma este de 20 lei
- taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează
pentru a reflecta numărul de luni sau fracţiune din lună dintr-un an
calendaristic în care se afişează în scop de reclamă şi publicitate;
- taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte
anual, anticipat sau trimestrial, în patru rate egale, până la datele de:
- 15 martie;
- 15 iunie;
- 15 septembrie;
- 15 noiembrie, inclusiv;
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CAPITOLUL VI
IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie
sportivă sau altă activitate distractivă are obligaţia de a plăti impozitul prevăzut
de art. 273 din Codul fiscal denumit impozitul pe spectacol.
Impozitul pe spectacol se calculează prin aplicarea cotei de impozit
asupra încasărilor din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.
Cota de impozit se determină astfel:
- în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet,
operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală,
prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice
competiţie sportivă internă sau internaţională, cota de impozit este de 2%,
- în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate mai sus de
genul: festivaluri, concursuri, cenacluri, serate sau alte asemenea
manifestări artistice ori distractive care au un caracter ocazional cota de
impozit este de 5%.
Impozitul pe spectacole pentru discoteci şi videoteci
- în cazul unei manifestări artistice sau a unei activităţi distractive care are
loc într-o videotecă sau discotecă impozitul pe spectacole se stabileşte
pentru fiecare zi de manifestare artistică sau de activitate distractivă pe
baza suprafeţei incintei (prin înmulţirea numărului de metri pătraţi a
suprafeţei incintei cu suma stabilită de consiliul local astfel:
- în cazul videotecilor suma este 2 lei
- în cazul discotecilor suma este 3 lei
Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 15 inclusiv a lunii
următoare cele în care a avut loc spectacolul.
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CAPITOLUL VII
ALTE TAXE LOCALE
Potrivit prevederilor art. 283 alin. (3) din Codul fiscal, consiliile locale
pot institui taxe pentru fiecare dintre vehicule lente prevăzute la acest articol, al
căror cuantum se stabileşte de către aceste autorităţi în sumă de 44 lei /an
pentru fiecare din următoarele vehicule lente cu excepţia căruţelor pentru care
taxa este de 41 lei:
A. Taxa pe vehicule lente:
1.Autocositoare -44 lei
2. Autoexcavator (excavator pe autoşasiu) – 44lei
3. Autoscreper sau autogreper -44 lei
4. Buldozer pe pneuri – 44 lei
5. Compactor autopropulsat – 44 lei
6. Excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri, excavator cu rotor
pentru săpat şanţuri sau excavator pe pneuri – 44 lei
7. Freză autopropulsată pentru canale sau pentru pământ
autostabilizat – 44 lei
8. Freză rutieră – 44 lei
9. Încărcător cu o cupă pe pneuri – 44 lei
10. Instalaţie autopropulsată de sortare concasare- 44 lei
11. Macara cu greifer – 44 lei
12. Macara mobilă pe pneuri -44 lei
13. Macara turn autopropulsată -44 lei
12. Maşină autopropulsată pentru oricare din următoarele:- 44 lei
- lucrări de terasamente
- construcţia şi întreţinerea drumurilor;
- decopertarea îmbrăcăminţii asfaltice la drumuri;
- finisarea drumurilor;
- forat;
- turnarea asfaltului;
- înlăturarea zăpezii.
15. Şasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemne -44 lei
16. Tractor pe pneuri- 44 lei
17. Troliu autopropulsat- 44 lei
18. Utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor-44 lei
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19. Vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă
44 lei
20. Vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri -44 lei
21. Vehicul pentru marcarea drumurilor – 44 lei
22. Vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri – 44 lei
23. Căruţe - 41 lei
Pentru vehicule lente existente în patrimoniul persoanelor fizice sau
juridice la data de 1 ianuarie, taxele locale datorate pentru întregul an fiscal se
achită până cel târziu la data de 31 martie a anului de referinţă.
Persoanele fizice şi juridice au obligaţia să depună o declaraţie fiscală
până la data de 31 ianuarie a anului fiscal respectiv.
A. Conform art. 283 Consiliul local instituie o taxă zilnică pentru
utilizarea temporară a locurilor publice de pe raza comunei de către persoane
fizice şi juridice – 5 lei ron /zi.
În cazul în care anumite persoane fizice sau juridice folosesc în mod
regulat în cursul unei luni locurile publice de pe raza comunei pentru desfacerea
comerţului stradal se stabileşte o taxă de 13 lei .
ALTE TAXE LOCALE
TAXE SPECIALE
1.Taxa pentru serviciul PSI este de 17 lei/an.
2.Taxa pentru gospodara comunală /fam este de 3 lei
3.Taxa instalare apa:
- pentru persoane juridice este de 33 lei
- pentru persoane fizice este de 17 lei
4.Taxa pentru divorţ este de 30 lei
5.Redeventele stabilite prin contractele de concesiune existente in vigoare
la data adoptării prezentei hotărâri, vor fi actualizate in funcţie de rata inflaţiei.
6.Chiria stabilita prin contracte de închiriere existente in vigoare , vor fii
actualizate in funcţie de rata inflaţiei.
7. Taxele percepute la târgul Smeeni sunt:
- autoturism cu produse – 5 lei
- autocamion cu produse – 25 lei
- autocamion cu remorca si autotren cu produse – 35 lei
- vânzare produse pentru taraba – 0,30 lei/mp
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- vânzări liberi comercianţi – 0,30 lei/zi /mp
- căruţe cu produse – 2 lei
- căruţa goala – 1 leu
- autoturism gol – 1 leu

TAXE PENTRU ACTIVITĂŢI AUTOFINANŢATE

CĂMIN CULTURAL
- închiriat cămin cultural

350 lei

- prestări servicii xerox

0,5/ pag.

Pentru lucrările executate cu buldoexcavatorul din dotarea Primăriei
se percep următoarele tarife:
- închiriat buldoexcavator :
1. pentru lucrări de interes local, tariful orar de funcţionare va fi de 124 lei/ ora
cu motorina instituţiei si 62 lei/ora fără motorina
2. în cazul închirierii pentru mai mult de 7 zile , tariful orar de funcţionare va fi
de 118 lei/ora cu motorina instituţiei si 59 lei/ora fără motorina
Constituie venit la bugetul local sumele provenite din taxele
extrajudiciare de timbru prevăzute de Legea nr. 117/1999.
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LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICARE DE
TIMBRU

Extras din norma juridică

Nivelul taxei
lei ron

Capitolul 1
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele
decât cele eliberate de instanţe, Ministerul justiţiei,
Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie şi de
Notarii Publici, precum şi pentru alte servicii prestate de
unele instituţii publice
1

2

3

x

Eliberarea de către organele administraţiei publice
locale în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să
certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor,
adeverinţelor şi a oricăror acte înscrisuri prin care
se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia a celor
acte pentru care se plăteşte o altă taxă
extrajudiciară de timbru mai mare;

2

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra
animalelor, pe cap de animal:

X

- pentru animale sub 2 ani;

2

- peste animale peste 2 ani;

2

Certificarea (transcrierea transmisiunii proprietăţii
asupra animalelor pe cap de animal, în bilete de
proprietate:

X

- pentru animale sub 2 ani;

2

- pentru animale peste 2 ani;

4

4

Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a
schimbării numelui şi a sexului

13

5

Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a
desfacerii căsătoriei

2

6

Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă
române a actelor de stare civilă întocmite de
autorităţile străine

2

Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a
actelor de stare civilă

2

8
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9

Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul
celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

2

10.

Taxă de înmatriculare permanentă sau temporară a
autovehiculelor şi remorcilor cu masă totală
maximă autorizată de până la 3500 kg,inclusiv

52

Taxă de înmatriculare permanentă sau temporară a
autovehiculelor şi remorcilor cu masă totală
maximă autorizată mai mare de 3500 kg

125

12.

13.

14.

13

Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei
autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate
permanent sau temporar

8

Taxă de autorizare a circulaţiei pentru probe a
autovehiculelor pentru probe a autovehiculelor şi
remorcilor

357

Amenzi: Art.294,alin 4-persoane fizice
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea,
înregistrarea, vizarea şi gestionarea după caz a
abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole
constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă de:

14

15

Contravenţia prevăzută la art. 294 alin.2 lit. a se
sancţionează cu amendă de la

60-240

iar cele de la lit. b-d cu amendă de la

240-600

Art.294,alin. 6 În cazul persoanelor juridice
,limitele minime şi maxime ale amenzilor
prevăzute la alin 3 şi 4 se majorează cu 300%
respectiv:
Contravenţia prevăzută la
sancţionează cu amendă de la

alin.2

lit.

a

se

iar cea de la lit. b –d cu amendă de la
16.

280-1.360

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea,
înregistrarea, vizarea şi gestionarea după caz a
abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole
constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă de la
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240-960
960-2400
1.100-5.450

CAPITOLUL IX
Potrivit prevederilor art. 255 alin. 2, art. 260 alin. 2 şi art. 265 alin.2 pentru
plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren şi taxei asupra
mijlocului de transport datorate pentru întregul an de către contribuabili, până la
data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10% .
CAPITOLUL X: Scutiri şi facilitaţi comune
Art. 284: Scutiri şi facilitaţi pentru persoanele fizice
(1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de
transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, precum şi
alte taxe prevăzute la art. 282 şi art. 283 nu se aplica pentru:
a) veteranii de război;
b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate in
străinătate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi in alte legi.
(2) Persoanele prevăzute la art.3 alin.1 ,lit.b şi art.4 ,alin.1 din Legea
recunoştinţei faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria
Revoluţiei române din decembrie 1989 nr.341/2004, publicată în M.O.al României
,Partea I, nr.654 din 20.07.2004, nu datorează:
-impozitul pe clădiri pentru locuinţa situată la adresa de domiciliu
-impozitul pe teren aferent clădirii prevăzute la lit.a
-impozitul pe mijloacele de transport eferent unui singur autoturism tip hycomat
sau a unui mototriciclu
(3) Impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren nu se aplica văduvelor de război
şi văduvelor veteranilor de război care nu s-au recăsătorit.
Veteranii de război sunt scutiţi şi de plata impozitului corespunzător pentru
terenurile arabile, fâneţe şi pădure în suprafaţă de până la 5 hectare. Această scutire
se aplică şi văduvelor de război, văduvelor veteranilor de război care nu s-au
recăsătorit
(4) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren nu se aplica pentru persoanele cu
handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I de invaliditate.
(5) In cazul unei clădiri, al unui teren sau al unui mijloc de transport deţinut
in comun de o persoana fizica prevăzuta la alin. (1), (2), (3) sau (4), scutirea fiscala
se aplica integral pentru proprietăţile deţinute in comun de soţi.
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(6) Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se aplica doar clădirii folosite
ca domiciliu de persoanele fizice prevăzute la alin. (1), (2), (3) sau (4) precum şi
pentru personalul prevăzut la pct.4 , capitolul Taxe speciale.
(7) Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplica doar terenului aferent
clădirii utilizate ca domiciliu de persoanele fizice prevăzute la alin. (1), (2), (3) sau
(4).
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