ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SCUTELNICI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind stabilirea taxelor si impozitelor locale aferente anului 2010
la nivelul comunei Scutelnici, judeţul Buzău

Consiliul Local al comunei Scutelnici, judeţul Buzău;
Având in vedere:
- expunerea de motive a d-lui. primar Chircu Sandu, înregistrata sub nr.3568/09.12.2009;
- raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al
primarului înregistrat sub nr.3644/23.12.2009;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Scutelnici;
- prevederile Titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificat si
completat de Legea nr. 343/2006;
- prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal aprobate prin H.G. nr. 44/2004 aşa cum a fost modificata si completata de H.G. nr.
1840/2004 si H.G. nr. 84/2005;
- prevederile H.G. nr. 956/2009, privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile,
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilabile acestora, precum si amenzile aplicabile in
anul 2010.
- prevederile Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru cu modificările si
completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobata cu modificări
si completări conform Legii nr. 108/2004.
- prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificările
si completările ulterioare
In temeiul art. 45, alin. (1), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂSTE:
Art.1. Începând cu 1 ianuarie 2010 se stabilesc taxele si impozitele locale aferente anului
2010, in comuna Scutelnici, judeţul Buzău, după cum urmează:
a) nivelurile stabilite in suma fixa sunt prevăzute in tabelele cuprinzând impozitele si
taxele locale si care constituie anexa nr. 1, după cum urmează:
- anexa 1.A. - Impozitul pe clădiri datorat de persoanele fizice.
- anexa 1.B. - Impozitul pe terenurile amplasate in intravilanul si extravilanul comunei
Scutelnici.
- anexa 1.C. - Impozitul asupra mijloacelor de transport.
- anexa 1.D. - Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate.
- anexa 1.E. - Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de
construcţii si a altor autorizaţii.
- anexa 1.F. - Impozitul pe spectacole.
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b) Impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice prevăzut de art. 253, alin. 2 coroborat
cu art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările
ulterioare se stabileşte la 1,5% care au făcut reevaluarea in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal
2007 si care au înregistrat in evidenta contabila valoarea de inventar actualizata.
c) Impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice prevăzut de art. 253, alin. 6, coroborat
cu art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificata si completata, se stabileşte
la 10% pentru clădirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal 2007.
d) Clădirile pentru care nu se datorează impozit sunt prevăzute in anexa nr.2.
Art.2. Majorarea anuala cu maxim 20% a impozitelor si taxelor locale prevăzuta la art. 287
din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificata si completata, este de 10%.
Art.3. Bonificaţia prevăzuta de art. 255, alin .2, art. 260, alin. 2 si art. 265, alin. 2 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare, pentru plata
cu anticipaţie a impozitelor si taxelor locale pana la 15 martie 2010, inclusiv de persoanele
fizice se stabileşte după cum urmează:
a) – 10% in cazul impozitului pe clădiri;
b) – 10% in cazul impozitului pe teren;
c) – 10% in cazul impozitului pe mijloacele de transport.
Art.4. Taxele extrajudiciare aferente anului 2010 si alte taxe locale percepute de către
Consiliul Local Scutelnici sunt prevăzute in anexa nr. 3.
Art.5. Scutirile si facilităţile prevăzute de Codul Fiscal cu modificările si completările
ulterioare, acordate persoanelor fizice sunt prevăzute in anexa nr.4.
Art.6. Sancţiunile prevăzute pentru persoanele fizice si juridice sunt prevăzute in anexa
nr.5.
Art.7. Calcularea nivelurilor taxelor prevăzute in prezenta hotărâre se face prin rotunjire.
Art.8. Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.9. Prezenta hotărâre se aplica începând cu data de 1 ianuarie 2010.
Art.10. Primarul comunei Scutelnici si serviciul contabilitate vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art.11. Secretarul comunei Scutelnici va comunica prezenta hotărâre persoanelor si
instituţiilor interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
MIHAI CONSTANTIN

Nr.________ /________2009
SCUTELNICI

Contrasemnează,
SECRETAR,
ŞTEFAN ION

Prezenta hotărâre a fost adoptata cu un nr. de _____ voturi pentru, _______ abţineri,
_______ voturi împotrivă.
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ANEXA NR. 1
Anexa 1.A.

IMPOZITUL PE CLĂDIRI
1. Impozitul pe clădiri în cazul persoanelor fizice se calculează prin aplicarea cotei de
0,1% asupra valorii impozabile a clădirii determinată potrivit criteriilor şi normelor de evaluare
prevăzute în anexa I.
2. În cazul contribuabililor menţionaţi la pct. 1, care deţin mai multe clădiri cu
destinaţie de locuinţă, impozitul se majorează după cum urmează:
a) cu 15% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 50% pentru cea de a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 75 % pentru cea de a treia clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
d) cu 100% pentru cea de a patra clădire şi următoarele, în afara celei de la adresa de
domiciliu.
3. În cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei
de 1,5 % asupra valorii de inventar a clădirii.
4. În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării,
valoarea impozabilă se reduce cu 15%.
5. Dacă persoanele juridice nu au efectuat nici o reevaluare a clădirilor, în ultimii 3 ani
anteriori anului fiscal de referinţă, cota impozitului pe clădiri este de 10% aplicată la valoarea
de inventar a clădirii, înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în
care s-a efectuat prima reevaluare.
6. În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga
durată a acestuia, impozitul pe clădiri se datorează de locatar, valoarea care se ia în considerare
la calculul impozitului este valoarea de contract a clădirii înregistrată în contabilitatea
locatorului sau a locatarului, iar în cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin
ajungerea la scadenţă, impozitul este datorat de locator.
7. În cazul unei clădiri care a fost dobândită sau construită de o persoană în cursul
anului, impozitul pe clădire se datorează de către persoana respectivă cu începere de la data de
întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost dobândită sau construită.
8. În cazul unei clădiri care a fost înstrăinată, demolată sau distrusă, în cursul anului,
impozitul pe clădire încetează a se mai datora de persoana respectivă cu începere de la data de
întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost înstrăinată, demolată sau distrusă.
9. În cazurile prevăzute la pct. 7 şi 8, impozitul pe clădiri se recalculează pentru a
reflecta perioada din an în care impozitul se aplică acelei persoane.
10. Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31
martie şi 30 septembrie inclusiv.
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IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI
VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice

art.251 alin.(3)
TIPUL CLĂDIRII

0
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

VALOAREA IMPOZABILĂ
- lei/m²
Cu instalaţii de apă, de
Fără instalaţii de apă,
canalizare, electrice şi
canalizare,
încălzire
electricitate sau
(condiţii cumulative)
încălzire
1
2

803

476

218

137

137

122

82

54

75% din suma care s-ar aplica
clădirii

75% din suma care sar aplica clădirii

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

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

Anexa 1.B.

IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN
IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN
– TERENURI CU CONSTRUCŢII art.258 alin.(2)
-lei/haZona în
cadrul
localităţii
0

Nivelurile aplicabile în anul fiscal 2010
Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi
I
II
III
IV

A
B
C
D

7.408
5.600
3.832
1.821

8.921
7.408
5.600
3.832

6.508
4.540
2.874
1.519

5.640
3.832
1.821
1.060

V

766
613
460
300

613
460
306
153

IMPOZITUL/TAXA
PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN
– ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE
TERENURI CU CONSTRUCŢII –
Art. 258 alin. (4)
Nr.
crt.

-lei/haNIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2010 – Zona A
B
C
D

ZONA

CATEGORIA
DE FOLOSINŢĂ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie
Livadă
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră
Teren cu ape
Drumuri şi căi ferate
Neproductiv

24
18
18
40
46
24
13
X
X
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18
16
16
30
40
18
11
X
X

16
13
13
24
30
16
7
X
X

14
12
12
18
26
14
X
X
X

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

Nr.
crt.

NIVELURILE APLICABILE ÎN
ANUL FISCAL 2010
Zona

Zona

Categoria
de
folosinţă
0
1
2
3
4
5
5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1
9
10

1
Teren cu construcţii
Arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.
crt.5.1
Vie până la intrarea pe rod
Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la
nr. crt.6.1
Livadă până la intrarea pe rod
Pădure sau alt teren cu vegetaţie
forestieră, cu excepţia celui prevăzut la
nr.crt.7.1
Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi
pădure cu rol de protecţie
Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări
piscicole
Teren cu amenajări piscicole
Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv
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A
30
47
26
26
52

B
24
41
22
22
46

C
22
39
19
19
43

D
19
36
17
17
41

X
52

X
46

X
43

X
41

X
15

X
12

X
10

X
7

X

X

X

X

6

4

2

1

32
X
X

27
X
X

4
X
X

22
X
X

Anexa 1.C.

TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT
Art. 263 alin( 2)
Tipuri de autovehicule

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2010
Suma, în lei, pentru fiecare grupă de 200
cm³sau fracţiune din aceasta
8

1. Motorete, scutere, motociclete şi
autoturisme cu capacitatea cilindrică de până
la 1600 cm³ inclusiv
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între
1601 cm³ şi 2000 cm³ inclusiv
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între
2001 cm³ şi 2600 cm³ inclusiv
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între
2601 cm³ şi 3000 cm³ inclusiv
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de
peste 3001 cm³
6. Autobuze, autocare, microbuze
7. Alte autovehicule cu masa totală maximă
autorizată de până la 12 tone inclusiv,
8. Tractoare înmatriculate

18
36
72
145
24
30
18

Art.263 alin (4) şi 292 alin. (3)
Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12t
Numărul axelor şi masa totală
maximă autorizată

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2010
Impozitul, în lei pentru
Impozitul in lei pentru vehiculele
angajate exclusiv in operaţiunile de
transport intern

I. vehicule cu 2 axe :
1. Masa nu mai puţin 12t, dar nu
mai mult de 13 t
2. Masa nu mai puţin 13t, dar nu
mai mult de 14 t
3. Masa nu mai puţin 14t, dar nu

Impozitul in lei pentru
vehiculele angajate exclusiv in
operaţiunile de transport intern si
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

0

102

0

127

102

282

127

352

282

396

352

495
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mai mult de 15 t
4. Masa nu mai puţin 15t,dar nu
mai mult de 18 t
II.vehicule cu 3 axe :
1. Masa nu mai puţin 15 t, dar nu
mai mult de 17 t
2. Masa nu mai putin17 t, dar nu
mai mult de 19 t
3. Masa nu mai puţin 19 t, dar
nu mai mult de 21 t
4. Masa nu mai puţin 21 t, dar nu
mai mult de 23 t
5. Masa nu mai puţin 23 t, dar
nu mai mult de 25 t
6. Masa nu mai puţin 25 t, dar nu
mai mult de 26 t
III.vehicule cu 4 axe :
1. Masa peste 23 t, dar nu mai
mult de 25 t
2. Masa peste 25 t, dar nu mai
mult de 27 t
3. Masa peste 27 t, dar nu mai
mult de 29 t
4. Masa peste 29 t, dar nu mai
mult de 31 t
5. Masa peste 31t

396

897

495

1.121

102

177

127

221

177

364

221

454

364

472

454

589

472

727

589

908

727

1.129

908

1.412

727

1.129

908

1.412

472

478

589

598

478

747

598

933

747

1.185

933

1.481

1.185

1.758

1.481

2.197

1.185

1.758

1.481

2.197

263 alin (5) şi 292 alin. (3)
Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere)
de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone
Numărul axelor şi masa totală
maximă autorizată

Vehivule cu 2+1 axe
1. Masa nu mai puţin 12 t, dar nu
mai mult de 14 t
2. Masa nu mai puţin 14 t, dar nu
mai mult de 16 t

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2010
Impozitul, în lei pentru
Pentru vehicule angajate
vehicule angajate exclusiv
Impozitul,in lei pentru
in operaţiunile de
vehicule angajate in
transport intern
operaţiuni de transport
Vehicule cu
sistem de
suspensie
pneumatica sau un
echivalent
recunoscut

Vehicule
cu alt
sistem de
suspensie

Vehicule cu
sistem de
suspensie
pneumatica
sau un
echivalent
recunoscut

Vehicule
cu alt
sistem
de suspensie

0

0

0

0

0

0

0

0
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3. Masa nu mai puţin peste 16 t,
dar nu mai mult de 18 t
4. Masa numai puţin 18 t, dar nu
mai mult de 20 t
5. Masa nu mai puţin 20 t, dar nu
mai mult de 22 t
6. Masa nu mai puţin 22t, dar nu
mai mult de 23 t
7. Masa dar nu mai puţin 23 t,
dar nu mai mult de 25 t
8. Masa nu mai puţin de 25 t
dar nu mai mult de 28

II. vehicule cu 2+2 axe:
1. Masa nu mai puţin 23 t, dar nu
mai mult de 25 t
2. Masa nu mai puţin 25t, dar nu
mai mult de 26 t
3. Masa numai puţin 26t, dar nu
mai mult de 28 t
4. Masa nu mai puţin 28t, dar nu
mai mult de 29 t
5. Masa nu mai puţin 29t, dar nu
mai mult de 31 t
6. Masa nu mai puţin 31 t, dar nu
mai mult de 33 t
7. Masa nu mai puţin 33 t, dar nu
mai mult de 36 t
8. Masa nu mai puţin de 36 t,dar
nu mai mult de 38 t
III. vehicule cu 2+3 axe:
1. Masa nu mai puţin de 36 t, dar
nu mai mult de 38 t
2. Masa nu mai puţin de 38 t, dar
nu mai mult de 40 t
IV. vehicule cu 3+2 axe :
1. Masa nu mai puţin 36 t, dar nu
mai mult de 38 t
2. Masa nu mai puţin 38 t, dar nu
mai mult de 40 t
3. Masa nu mai puţin 40 t, dar nu
mai mult de 44 t
V. vehicule cu 3+3 axe :
1. Masa nu mai puţin 36 t, dar nu
mai mult de 38 t

0

46

0

58

46

105

58

131

105

246

131

307

246

318

307

397

318

573

397

716

573

1.005

716

1.256

99

230

123

287

230

377

287

471

377

553

471

692

553

668

692

835

668

1.097

835

1.371

1.097

1.522

1.371

1.902

1.522

2.311

1.902

2.888

1.522

2.311

1.902

2.888

1.211

1.686

1.514

2.107

1.686

2.291

2.107

2.863

1.070

1.486

1.338

1.857

1.486

2.055

1.857

2.569

2.055

3.040

2.569

3.800

609

737

761

921
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2. Masa nu mai puţin 38t, dar nu
mai mult de 40 t
3. Masa nu mai puţin 40t, dar nu
mai mult de 44 t

737

1.100

921

1.375

1.100

1.751

1.375

2.189

Art. 263 alin. (6)

Remorci, semiremorci sau rulote:
Masa totală maximă autorizată

1.
2.
3.
4.
5.
6.

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2010
Impozitul, în lei
8
29

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
Art.263 alin. (7)
Luntre, bărci fără motor, folosite pentru
pescuit şi uz personal
Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
Bărci cu motor
Nave de sport şi agrement
Scutere de apă
Remorchere şi împingătoare:
a) până la 500 CP inclusiv

45
55
Mijloace de transport pe apă
18
48
181
între 0 şi 964
181
X
482

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 t
inclusiv
b)cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 t şi
până la 3.000 t inclusiv
c)cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 t
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783
1205
1928
157
X
157
241
422

Anexa 1.D.

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
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NIVELURILE
APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2010
-lei/m²sau fracţiune de m²28
20

Anexa 1.E.

TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A
AUTORIZAŢIILOR
Art. 267 alin (1)

Taxa
pentru eliberarea certificatului de
urbanism, în mediu rural:
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism
a) până la 150 m², inclusiv
b) între 151 şi 250 m², inclusiv
c) între 251 şi 500 m², inclusiv
d) între 501 şi 750 m², inclusiv
e) între 751 şi 1.000 m², inclusiv
f) peste 1.000 m²
Art. 267 alin (4)

Art. 267 alin (7)

Art. 267 alin (11)

Art. 267 alin (12)

Art 267 alin (13)
Art. 268 alin (3)

Art. 268 alin (4)

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei
de foraje sau excavări

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
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
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
Taxa pentru eliberarea certificatului
de nomenclatură stradală şi adresă
Taxa pentru eliberarea de copii
heliografice de pe planuri cadastrale
sau de pe alte asemenea planuri,
deţinute de consiliul local
Taxa pentru eliberarea certificatului
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NIVELURILE APLICABILE ÎN
ANUL FISCAL 2010
Taxa, în lei
4
5
7
8
10
10+0,01 lei/ m²
pentru fiecare m² care depăşeşte 1.000
m²
6
pentru fiecare m² afectat

6
pentru fiecare m² de suprafaţă ocupată
de construcţie

11
pentru fiecare racord

12

7
24
pentru fiecare m² sau fracţiune de m²

de producător
Taxa speciala pentru viza
trimestriala a certificatului de
producător
1)
2)

3)
4)
5)

6)
7)

8)

70
6

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.
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.
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.
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
autorizaţiei a lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente.
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 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.
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.
Pentru taxele prevăzute în prezentul articol, stabilite pe baza valorii autorizaţiei a
lucrărilor de construcţie, se aplică următoarele reguli:
a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate
de persoanele care solicită avizul şi se plăteşte înainte de emiterea acestuia;
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 trebuie să depună o
declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la biroul de taxe şi
impozite local;
c) până la a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind
valoarea lucrărilor de construcţii, biroul de taxe şi impozite local având
obligaţia stabilirii taxei datorate pe baza valorii reale a lucrărilor de
construcţie;
d) până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care biroul de taxe şi impozite
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 Consiliul Local.
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 prin prezenta hotărâre.
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Anexa 1 F

IMPOZITUL PE SPECTACOLE
A. Orice persoana care organizează o manifestare artistica, o competiţie sportiva sau
alta activitate distractiva 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 si a abonamentelor. Cota de impozit se determina astfel:
- in cazul unui spectacol de teatru(piesa de teatru, balet, opera, un spectacol de circ sau
orice competiţie sportiva) cota de impozit este de 2%.
- In cazul oricărei manifestări artistice decât cele enumerate mai sus de genul: festivaluri,
concursuri, cenacluri sau alte manifestări artistice, cota de impozit este de 5%
B. Impozitul pe spectacol pe spectacole pentru discoteci si videoteci:
- in cazul unei manifestări artistice sau a unei activităţi distractive care are loc intr-o
videoteca sau discoteca impozitul pe spectacole se stabileşte pentru fiecare zi de manifestare
artistica sau de activitate distractiva pe baza suprafeţei incintei(prin înmulţirea numărului de
metri pătraţi a suprafeţei incintei cu suprafaţa corespunzătoare din tabel.
Manifestarea artistică sau activitatea
distractivă:
Art. 275
alin (2) a)În cazul videotecilor
b)În cazul discotecilor
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– lei/ m² 2
3

ANEXA Nr. 2
LISTA
cuprinzând clădirile care nu sunt supuse impozitului
1. Clădirile proprietate a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a oricăror instituţii
publice, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
2. Clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau
arheologie, muzee ori case memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de
administrare, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
3. Clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase
recunoscute oficial în România componentelor locale ale acestora, cu excepţia încăperilor
care sunt folosite pentru activităţi economice;
4. Clădirile care constituie patrimoniul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat,
confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori 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. Clădirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice şi nuclearo-electrice, staţiilor şi
posturilor de transformare, precum şi staţiilor de conexiuni;
7. Clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome
“Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, cu excepţia încăperilor care sunt
folosite pentru activităţi economice;
8. Clădirile funerare din cimitire şi crematorii;
9. Clădirile din parcurile industriale, ştiinţifice şi tehnologice, potrivit legii;
10. Clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor
imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Clădirile care constituie patrimoniul Academiei Române, cu excepţia încăperilor care sunt
folosite pentru activităţi economice;
12. Clădirile retrocedate potrivit art.1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din
România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Clădirile restituite potrivit art.1 alin.(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999
privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată;
14. Clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice,
oceanografice, de îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la apărarea împotriva inundaţiilor,
precum şi clădirile din porturi şi cele afectate canalelor navigabile şi staţiilor de pompare
aferente canalelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
15. Clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje
şi tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcţii, cu excepţia
încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice;
16. Construcţiile speciale situate în subteran, indiferent de folosinţa acestora şi turnurile de
extracţie;
17. 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;
18. Clădirile trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în lipsă de
moştenitori legali sau testamentari;
clădirile utilizate pentru activităţi social umanitare, de către asociaţii, fundaţii şi culte, potrivit
hotărârii consiliului local.
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ANEXA Nr. 3
TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
1. Pentru eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor:
-

bovine, cabaline sub 2 ani – 6 lei

-

bovine, cabaline peste 2 ani – 8 lei

-

porcine, ovine, caprine sub 6 luni – 3 lei

-

porcine, ovine, caprine peste 6 luni – 4 lei

In cazul declarării de epizootii la nivelul comunei, pentru vânzarea animalelor in
scopul sacrificării in cadru organizat, certificatele de proprietate se eliberează fără plata taxelor
mai sus menţionate.
2. Eliberarea certificatelor fiscale – 6 lei
3. Înregistrarea la cerere a schimbării numelui sau a sexului – 16 lei
4. Transcrierea la cerere, in registrele de stare civila romane a actelor de stare civila
întocmite de autorităţile străine – 7 lei
5. Reconstituirea si întocmirea ulterioara, la cerere, a actelor de stare civila – 6 lei
6. Eliberarea altor acte de stare civila, precum si alte acte de stare in locul celor pierdute,
sustrase sau deteriorate – 6 lei
7. Taxe de înmatriculare permanenta sau temporara a autovehiculelor si remorcilor:
-

autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata de pana la 750 kg.
inclusiv – 31 lei

-

autovehicule si remorci cu masa maxima totala autorizata cuprinsa intre 750 si
3500 kg. inclusiv – 62 lei

-

autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3500 kg.
inclusiv – 125 lei;

8. Eliberarea de adeverinţe sau certificate care atesta o situaţie de fapt cu excepţia acelor
acte pentru care se plăteşte o alta taxa extrajudiciară de timbru mai mare – 4 lei;
9. Alte taxe locale:
-

Vânzarea de mărfuri din maşina – 12 lei

-

Vânzarea de mărfuri altfel decât cu maşina – 4 lei

-

Taxa închiriere cămin cultural – 180 lei

-

Taxa închiriat cazan de ţuica – 30 lei

-

Taxa xerox/pagina – 0,5 lei
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ANEXA Nr. 4
SCUTIRI SI FACILITĂŢI COMUNE
Conform art. 284 din Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare se acorda
următoarele scutiri si facilitaţi persoanelor fizice.
1. Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa
pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, precum şi alte taxe prevăzute la art.
282 şi art. 283 nu se aplică 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 în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat,
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi.
2. Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi taxa asupra mijloacelor de transport nu se
aplică persoanelor fizice prevăzute la art. 6 şi art. 10 alin. 1 lit. k) din Legea nr. 42/1990
privind cinstirea eroilor-martiri
3. Impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren nu se aplică văduvelor de război şi
văduvelor veteranilor de război care nu s-au recăsătorit.
4. Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de
funcţionare pentru activităţi economice şi viza anuală a acestora nu se aplică pentru persoanele
cu handicap grav sau accentuat şi persoanele invalide de gradul I sau II.
5. În cazul unei clădiri, al unui teren sau al unui mijloc de transport deţinut în comun de
o persoană fizică prevăzută la punctele (1), (2), (3) sau (4), scutirea fiscală se aplică integral
pentru proprietăţile deţinute în comun de soţi.
6. Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se aplică doar clădirii folosite ca domiciliu
de persoanele fizice prevăzute la punctele (1), (2), (3) sau (4).
7. Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplică doar terenului aferent clădirii
utilizate ca domiciliu de persoanele fizice prevăzute la alin. (1), (2), (3) sau (4).
8. Scutirea de la plata impozitului prevăzută la punctele (1), (2), (3) sau (4) se aplică
unei persoane începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune
documentele justificative în vederea scutirii.
9. Persoanele fizice şi/sau juridice române care reabilitează sau modernizează termic
clădirile de locuit pe care le deţin în proprietate, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr.
29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent şi stimularea economisirii
energiei termice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 325/2002, sunt scutite de impozitul
pentru aceste clădiri pe perioada de rambursare a creditului obţinut pentru reabilitarea termică,
precum şi de taxele pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru lucrările de reabilitare
termică.
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ANEXA Nr. 5
SANCŢIUNI

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL
PERSOANELOR FIZICE
NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2009
Art. 294 Contravenţia prevăzută la alin (2) lit a) se sancţionează cu amendă de la 60 de
alin (3)
lei la 240 de lei, iar cele de la lit b)-d) cu amendă de la 240 de lei la 600 de lei.
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi
Art. 294 gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole
alin (4)
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 280 de lei la 1.360 de lei.

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL
PERSOANELOR JURIDICE
NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2009
(6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor
prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%, respectiv:
Art.294
alin.(6)

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la 240 de lei
la 960 de lei, iar cele de la lit.b) - d) cu amendă de la 960 de lei la 2.400 de lei.
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.100 de lei la 5.450 de
lei.
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