RO M A N I A
CONSILIUL LOCAL MUEREASCA
JUDETUL VALCEA

H O T A R A R E A NR. 27 / 2013
Cu privire la: stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul
fiscal 2014
Consiliul Local al comunei Muereasca, Judetul Valcea intrunit in sedinta
ordinara de lucru in data de 27 iunie 2013 la care participa un numar de
..... consilieri din totalul de 11
Preşedinte de sedinta este domnul Lazar Constantin ales in conditiile
art. 35 din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica
locala cu modificarile si completarile ulterioare.
Luand în dezbatere proiectul de hotarare si expunerea de motive nr.
2445/25.06.2013 intocmite şi prezentate de primarul localităţii, avizele
comisiilor de specialitate a Consiliului Local al comunei Muereasca, precum
şi referatul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr.2416 din
21.06.2013 prin care se propune iniţierea unui proiect de hotarare cu
privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2014.
Vazand şi Raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotărare
inregistrat cu nr.2467/27.06.2013 intocmit de secretarul comunei Muereasca.
Vazand ca s-au respectat principiile transparentei in procesul de
elaborare a proiectelor actelor normative conform Legea nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională
Avand în vedere prevederile:
- art.36, alin.2, lit.(b) şi alin.4, lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 20, alin.1, lit.(b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare coroborat cu prevederile HG nr.44/2004 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/203 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 1861/29.12.2003 pentru modificarea si completarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate
prin H.G. nr.44/2004;
- O.U.G. nr. 125/2011 2003 pentru modificarea si completarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si ale O.G.

nr.30/20112003 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum si pentru
reglementarea unor masuri financiar – fiscale;
- Legea nr. 209/2012 privind aprobarea O.G. nr. 30/20112003 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 571/2003, privind Codul Fiscal precum si
pentru reglementarea unor masuri financiar – fiscale;
- H.G. nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele
și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile
începând cu anul fiscal 2013;
În temeiul art. 45 alin.2, lit.(a) si art.115, alin.1, lit.(b) din Legea nr.
215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificarile si
completarile ulterioare, cu un număr de ___voturi „pentru”;
____voturi
„împotrivă”; _____ „abțineri”;
HOTARASTE
Art.1 Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul fiscal 2014,
conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Pentru determinarea impozitului pe cladiri, a taxelor pentru
eliberarea autorizaţiilor de construire şi a impozitului pe terenul agricol
pentru anul fiscal 2014 se menţine delimitarea zonelor aprobate prin
Hotararea Consiliului Local al comunei Muereasca nr. 2/1999.
Art.3
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri şi a
impozitului pe teren datorate pe întregul an fiscal de către persoanele fizice
pînă la data de 31 martie a anului fiscal se acordă o bonificatie de 10%
Art.4 Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2014,
dată de la care Hotărârea Consiliului Local al comunei Muereasca nr.3 /
30.01.2013 îşi încetează aplicabilitatea.
Art.5 Primarul comunei Muereasca, va asigura ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri prin compartimentul de Impozite și Taxe
Locale și compartimentul Contabilitate, iar secretarul o va aduce la
cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local al comunei
Muereasca şi se va comunica Institutiei Prefectului – Judetul Valcea,
Primarului comunei Muereasca, compartimentului Taxe si Impozite Locale
din cadrul Primariei Muereasca.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Lazar Constantin
Contrasemneaza
SECRETAR,
Dragoescu Elena
Muereasca, 27 iunie 2013

RO M A N I A
CONSILIUL LOCAL MUEREASCA
JUDETUL VALCEA

Anexã la H.C.L. nr. 27/2014 privind stabilirea
impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2014
Cap.I.
Impozitul pe clãdiri
Impozitul pe clãdirile proprietatea persoanelor fizice se calculeazã prin
aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii impozabile a clãdirii determinata
potrivit criteriilor şi normelor de evaluare prevãzute mai jos:
Valorile împozabile pe m.p.de suprafaţa construitã-desfãsuratã la
clãdiri şi alte constructii aparţinând persoanelor fizice.
CAPITOLUL I – IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI
VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice
Art. 251 alin. (3)

Valoarea impozabilă
- lei/m2Cu instalaţii de apă,
canalizare, electrice
şi încălzire (condiţii
cumulative)

Fără instalaţii de
apă, canalizare,
electrice sau
încălzire

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

935

555

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

254

159

Tipul clădirii

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

159

143

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

95

63

E. În cazul contribuabilului care
deţine la aceeaşi adresă încăperi 75% din suma care
amplasate la subsol, demisol s-ar aplica clădirii
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 50% din suma care
şi/sau la mansardă, utilizate în s-ar aplica clădirii
alte scopuri decât cel de locuinţă,
în oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit. A-D

75% din suma care
s-ar aplica clădirii

50% din suma care
s-ar aplica clădirii

1.

In cazul in care nu sunt intrunite cumulativ aceste conditii se vor
utiliza valorile impozabile in lei/mp prevazute la coloana 3
2.
Valoarea impozabila a cladirii calculata se reduce in functie de anul
terminarii acesteia astfel:
- cu 20% pentru cladirea care are o vechime de peste 50
de ani la data de 01 Ianuarie 2007
cu 10% pentru cladirea care are o vechime cuprinsa
intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv la data de 01 ianuarie a anului fiscal de
referinta – 2012
In cazul cladirii utilizata ca locuinta a carei suprafata construita
depaseste 150 m.p. – valoarea impozabila a acesteia se majoreaza cu cate
5% pentru fiecare 50 de m.p. sau fractiune din acestia
Pentru aplicarea impozitului pe clãdiri
pentru persoanele fizice
diferenţiat pe sate se stabileşte rangul fiecãrui sat şi zona în care se aflã
satul şi coeficienţii de corectie pozitivã a fiecãrui sat dupã cum urmeaza:
Nr.

Satul component

Rangul

Zona în cadrul

Coef. de

crt

localitãţii

corecţie
pozit.
1,10
1,05

1

Muereasca
Muereasca –bis

IV
IV

2

Hotare
Hotare –bis
Fr. Coastã
Fr. Coastã-bis
Pripoara
Pripoara –bis
Muereasca de Sus
Muereasca de Susbis
Gãvãneşti
Gãvãneşti – bis

V
V
V
V
V
V
V
V

A-linia
principalã
B restul satului
A
B
A
B
A
B
A
B

V
V

A
B

1,05
1,00

Andreeşti
Andreeşti –bis
Şuta

V
V
V

A
B
B

1,05
1,00
1,00

3
4
5
6
7
8

1,05
1,00
1,05
1,00
1,05
1,00
1,05
1,00

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 urmeaza :
a) Cu 65% - pentru prima clădire în afara celei de la adresa de
domiciliu
b) Cu 150% - pentru a 2-a clădire în afara celei de la adresa de
domiciliu.
c) Cu 300% - pentru a 3-a clădire în afara celei de la adresa de
domiciliu.
În cazul contribuabililor, persoane juridice, impozitul pe clãdiri se
calculeazã în cadrul localitaţii noastre astfel:
- Prin aplicarea cotei de 1% asupra valorii de inventar a clãdirii,
inregistrata în contabilitatea acestora conform prevederilor legale în vigoare.
- Dacã persoanele juridice nu au efectuat nici o reevaluare a clãdirilor
in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, cota impozitului pe clãdiri
este de 10% aplicat la valoarea de inventar a clãdirii înregistratã în
contabilitatea acestora.
- Dacã persoanele juridice nu au efectuat nici o reevaluare a clãdirilor
in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinta, cota impozitului pe clãdiri
este de 30% aplicat la valoarea de inventar a clãdirii înregistratã în
contabilitatea acestora.
- Impozitul pe clădiri se plăteşte anual în 2 rate egale pana la 31
martie si 30 septembrie inclusiv.

- Sunt scutite de la plata impozitului pe clădiri persoanele prevazute
la art. 250 alin. 1 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal.
Cap. II
Impozitul pe teren
I.
1. Impozitul pe terenurile situate în intravilanul localitãţii se stabileşte
luând în calcul numărul de m.p. de teren , rangul localităţii în care este
amplasat terenul şi zona sau categoria de folosinţă a terenului conform
încadrării făcute de Consiliul Local .
2. In cazul unui teren amplasat în intravilanul localităţii –terenuri cu
constructii- impozitul pe teren se stabileşte prin inmulţirea numărului de m.p.
ai terenului cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

CAPITOLUL II – IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN
IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN –
TERENURI CU CONSTRUCŢII
Art. 258 alin. (2)
Zona în cadrul
localităţii

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi
- lei/ha 0

I

II

III

IV

V

A

10353

8597

7553

6545

889

711

B

8597

6499

5269

4447

711

534

C

6499

4447

3335

2113

534

355

D

4447

2113

1763

1230

348

178

II. 3. In cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în Registrul
Agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii ,
impozitul pe teren se stabileşte după cum urmează:
a) prin înmulţirea suprafetei de teren exprimata in ha cu suma
corespunzătoare prevăzută în următorul tabel :
indexat pentru anul 2012

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN
- ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE
TERENURI CU CONSTRUCŢII Art. 258 alin. (4)
- lei/ha Zona
Nr.
crt. Categoria de folosinţă

A

B

C

D

1

Teren arabil

28

21

19

15

2

Păşune

21

19

15

13

3

Fâneaţă

21

19

15

13

4

Vie

46

35

28

19

5

Livadă

53

46

35

28

6

Pădure sau alt teren cu
vegetaţie forestieră

28

21

19

15

7

Teren cu ape

15

13

8

x

8

Drumuri şi căi ferate

x

x

x

x

9

Teren neproductiv

x

x

x

x

b) prin înmulţirea rezultatului de la lit. a cu coeficientul de corecţie
prevăzut în următorul tabel :
Rangul Localităţii
Coeficientul de corecţie
IV
1,10
V
1,00
In cazul unui teren situat în extravilanul localitatii impozitul se
stabileste prin:
a) inmultirea suprafetei terenului exprimat in ha cu suma
corespunzatoare prevazuta in tabelul de mai jos inmultita cu coeficientul de
corectie corespunzator fiecarei zone.

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

Nr.
crt.

Zona
A

B

C

D

Categoria de folosinţă
1

Teren cu construcţii

31

28

26

22

2

Teren arabil

50

48

45

42

3

Păşune

28

26

22

20

4

Fâneaţă

28

26

22

20

5

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

55

53

50

48

5.1

Vie până la intrarea pe rod

x

x

x

x

6

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

56

53

50

48

6.1

Livadă până la intrarea pe rod

x

x

x

x

7

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

16

14

12

8

7.1

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

X

x

x

x

8

Teren cu apă, altul decât cel
cu amenajări piscicole

6

5

2

1

8.1

Teren cu amenajări piscicole

34

31

28

26

9

Drumuri şi căi ferate

x

x

x

x

10

Teren neproductiv

x

x

x

x

b) prin înmulţirea rezultatului de la lit. a cu coeficientul de corecţie prevăzut
în următorul tabel :
Rangul Localităţii
Coeficientul de corecţie
Zona A
Zona B
IV
1,10
1,05
V
1,05
1,00
III. Scutiri. Nu se datorează impozitul pe terenurile prevăzute la art.257 lit.
a-n din legea 571/ 2003 privind Codul Fiscal.
Cap .III.

Taxe pentru eliberarea certificatelor , avizelor şi autorizaţiilor:
Orice persoană care trebuie să obţină un certificat, aviz sau autorizaţie
trebuie să plătească taxa stabilită.
A. In domeniul construcţiilor.
1. Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism:
suprafaţa de teren
taxa pt. anul 2014
 pânã la 150mp inclusiv
5 lei
 intre 151mp-250 mp inclusiv
6 lei
 între 251mp-500 mp inclusiv
8 lei
 între 501mp-750mp inclusiv
10 lei
 între 751 mp-1000 mp inclusiv
12 lei
 peste 1000
14 lei + 0,01 lei de fiecare mp.
ce depãşeşte 1000 mp.
2. Pentru eliberarea autorizaţiilor de construire, taxa se calculează în
funcţie de suprafaţa construita - desfãşuratã a construcţiei. Nivelul taxei
pentru eliberarea autorizaţiei de construire este de 1% din valoarea
autorizatã a lucrãrii, inclusiv a instalaţiilor aferente acesteia. Pentru clãdirile
cu destinaţie de locuinţe şi anexe gospodãreşti, taxele se reduc cu 50%.
3. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de forare şi excavãri necesare
studiilor geotermice, ridicãrilor topometrice, exploatãrilor de carierã şi
balastierã şi altor exploatări se calculează prin înmulţirea numărului de m.p.
de teren afectat de foraj sau de excavaţie cu valoarea stabilită de Consiliul
Local în sumă de 7 lei.
4. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioscuri ,
tonete, cabine ,spaţii de expunere situate pe căile şi în spaţiile publice ,
precum şi pentru amplasarea corpurilor şi panourilor de afisaj , a firmelor şi
reclamelor este de 7 lei pentru fiecare mp de suprafată ocupată de
construcţie .
5. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare totală sau parţială a
unei construcţii este de 0,1 % din valoarea impozabilă a clădirii.
6. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrãrile de racorduri şi
branşamente, la retelele publice de apã , canalizare, gaze, energie electricã ,
telefonie, televiziune prin cablu , de fiecare instalaţie taxa este de 11 lei
7. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism de catre comisia de
urbanism şi amenajarea teritoriului a Primăriei comunei Muereasca sau
structurile de specialitate ale Consiliului Judetean este de 13 lei.
B. Taxa pentru eliberarea altor autorizaţii şi certificate, pentru a
desfăşura o activitate economică şi a altor autorizaţii similare :
1.Taxa pentru eliberarea certificatului de producător se stabileste la
suma de 60 lei iar pentru viza trimestriala a acestuia suma de 30 lei.

2.Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind
desfasurarea activitatii de alimentatie publica se stabileste in suma de 200
lei. Autorizatia privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica se
emite de catre primarul localitatii.
Cap IV .
Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
1. Orice persoană care utilizeaza un panou , afisaj sau structură de
afişaj pentru reclamă şi publicitate într-un loc public datorează o taxă anuală
2. Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se
calculează anual astfel:
a) In cazul unui afişaj situat la locul în care persoana desfăşoară o
activitate economică, suma este de 28 lei
b) In cazul orcărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru
reclamă şi publicitate, suma este de 20 lei
Cap. V.
Taxa asupra mijloacelor de transport.
Taxa asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanicã aparţinând
contribuabililor se stabileşte în funcţie de capacitatea cilindricã a motorului,
pentru fiecare grupa de 200 cmc sau fracţiune din acesta astfel:
CAPITOLUL V – IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art. 263 alin. (2) 1)
Nr.
Mijloace de transport cu tracţiune mecanică
crt.
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)
Motorete, scutere, motociclete şi
1
autoturisme cu capacitatea cilindrică de
8
3
până la 1600 cm , inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între
2
18
1601 cm3 şi 2000 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între
3
72
2001 cm3 şi 2600 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între
4
144
2601 cm3 şi 3000 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de
5
290
peste 3.001 cm3
6
Autobuze, autocare, microbuze
24

Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu
7
masa totală maximă autorizată de până la
30
12 tone, inclusiv
8
Tractoare înmatriculate
18
II. Vehicule inregistrate
1. Vehicule cu capacitate cilindrică:
lei/200 cm3
Vehicule înregistrate cu capacitate
1.1
2-4
cilindrică < 4.800 cm3
Vehicule înregistrate cu capacitate
1.2
4-6
cilindrică > 4.800 cm3
Vehicule fără capacitate cilindrică
2
50-150 lei/an
evidenţiată
Art. 263 alin. (4) 2)
Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată
egală sau mai mare de 12 tone
Impozitul
(în lei/an)
Numărul de axe şi greutatea
Ax(e) motor(oare) cu
brută încărcată maximă
Alte sisteme de
sistem de suspensie
admisă
suspensie pentru
pneumatică sau
axele motoare
echivalentele recunoscute
I două axe
Masa de cel puţin 12
1 tone, dar mai mică
0
133
de 13 tone
Masa de cel puţin 13
2 tone, dar mai mică
133
367
de 14 tone
Masa de cel puţin 14
3 tone, dar mai mică
367
517
de 15 tone
Masa de cel puţin 15
4 tone, dar mai mică
517
1169
de 18 tone
Masa de cel puţin 18
5
517
1169
tone
II 3 axe
Masa de cel puţin 15
1 tone, dar mai mică
133
231
de 17 tone

2
3
4
5
6
7
III

Masa de cel puţin 17
tone, dar mai mică
de 19 tone
Masa de cel puţin 19
tone, dar mai mică
de 21 tone
Masa de cel puţin 21
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 26 tone
Masa de cel puţin 26
tone

231

474

474

615

615

947

947

1472

947

1472

947

1472

615

623

623

973

973

1545

1545

2291

1545

2291

1545

2291

4 axe
1
2
3
4
5
6

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

Art. 263 alin. (5)3
Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri
rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală
sau mai mare de 12 tone
Numărul de axe şi greutatea
Impozitul
brută încărcată maximă
(în lei/an)

admisă

I

II

2+1 axe
Masa de cel puţin 12
1 tone, dar mai mică
de 14 tone
Masa de cel puţin 14
2 tone, dar mai mică
de 16 tone
Masa de cel puţin 16
3 tone, dar mai mică
de 18 tone
Masa de cel puţin 18
4 tone, dar mai mică
de 20 tone
Masa de cel puţin 20
5 tone, dar mai mică
de 22 tone
Masa de cel puţin 22
6 tone, dar mai mică
de 23 tone
Masa de cel puţin 23
7 tone, dar mai mică
de 25 tone
Masa de cel puţin 25
8 tone, dar mai mică
de 28 tone
Masa de cel puţin 28
9
tone
2+2 axe
Masa de cel puţin 23
1 tone, dar mai mică
de 25 tone
Masa de cel puţin 25
2 tone, dar mai mică
de 26 tone
Masa de cel puţin 26
3 tone, dar mai mică
de 28 tone
Masa de cel puţin 28
4 tone, dar mai mică
de 29 tone

Ax(e) motor(oare) cu
Alte sisteme de
sistem de suspensie
suspensie pentru
pneumatică sau
axele motoare
echivalentele recunoscute
0

0

0

0

0

60

60

137

137

320

320

414

414

747

747

1310

747

1310

128

299

299

491

491

721

721

871

Masa de cel puţin 29
5 tone, dar mai mică
de 31 tone
Masa de cel puţin 31
6 tone, dar mai mică
de 33 tone
Masa de cel puţin 33
7 tone, dar mai mică
de 36 tone
Masa de cel puţin 36
8 tone, dar mai mică
de 38 tone
Masa de cel puţin 38
9
tone
III 2+3 axe
Masa de cel puţin 36
1 tone, dar mai mică
de 38 tone
Masa de cel puţin 38
2 tone, dar mai mică
de 40 tone
Masa de cel puţin 40
3
tone
IV 3+2 axe
Masa de cel puţin 36
1 tone, dar mai mică
de 38 tone
Masa de cel puţin 38
2 tone, dar mai mică
de 40 tone
Masa de cel puţin 40
3 tone, dar mai mică
de 44 tone
Masa de cel puţin 44
4
tone
V 3+3 axe
Masa de cel puţin 36
1 tone, dar mai mică
de 38 tone
Masa de cel puţin 38
2 tone, dar mai mică
de 40 tone

871

1429

1429

1984

1984

3012

1984

3012

1984

3012

1579

2197

2197

2986

2197

2986

1395

1937

1937

2679

2679

3963

2679

3963

794

960

960

1434

Masa de cel puţin 40
3 tone, dar mai mică
de 44 tone
Masa de cel puţin 44
4
tone

1434

2283

1434

2283

Art. 263 alin. (6)
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. 263 alin. (7)
Mijloace de transport pe apă
1. Luntre, bărci fără motor, folosite
pentru pescuit şi uz personal

21

2. Bărci fără motor, folosite în alte
scopuri

56

3. Bărci cu motor

210

4. Nave de sport şi agrement
5. Scutere de apă

Între 0 şi 1119
210

6. Remorchere şi împingătoare:

x

a) până la 500 CP, inclusiv

559

b) peste 500 CP şi până la 2000 CP,
inclusiv

909

c) peste 2000 CP şi până la 4000
CP, inclusiv

1398

d) peste 4000 CP

2237

7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw
sau fracţiune din acesta

182

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:

x

a) cu capacitatea de încărcare până
la 1500 de tone, inclusiv

182

b) cu capacitatea de încărcare de
peste 1500 de tone şi până la 3000
de tone, inclusiv

280

c) cu capacitatea de încărcare de
peste 3000 de tone

490

Cap .VI.
Impozitul pe spectacole
Contribuabilii care organizeazã manifestãri artistice, competiţii sportive,
activitãţi artistice şi distractive de videotecã şi discotecã denumite
spectacole, datoreazã impozit pe spectacol calculat în cote procentuale
asupra încasãrilordin vânzarea biletelor de intrare sau în sumã fixã pe mp. În
funcţie de suprafaţa incintei unde se desfãşoarã spectacolul.
Pentru manifestaţiile artistice, impozitul pe spectacole se stabileşte
asupra încasãrilor din vânzarea biletelor de intrare prin aplicarea
urmãtoarelor cote:
a) 2% pentru manifestaţiile artistice de teatru ,operetã şi operã.
b) 5% pentru manifestaţiile artistice de genul festivaluri, concursuri,
cenacluri, serate,recitaluri sau alte asemenea manifestãri. Pentru
activitãţi artistice de discotecã, impozitul pe spectacole se stabileste
în funcţie de suprafaţa incintei în care se desfãşoarã spectacolul,
dupã cum urmeazã:
- în cazul videotecilor
2 lei/mp/zi
- în cazul discotecilor
3 lei/mp/zi
Impozitul pe spectacole se ajustează prin inmulţirea sumei stabilite cu
coeficientul de corecţie precizat în tabelul următor:
Rangul localităţii
IV
V

Coeficientul de corectie
1,10
1,00
Cap. VII
Alte taxe locale

1. Se stabileşte taxã pentru adeverirea proprietãţii animalelor, în
vederea vânzãrii acestora astfel:
- pentru bovine, bubaline şi porcine sub 2 ani
15 lei
- pentru bovine, bubaline şi porcine peste 2 ani
10 lei

2. Pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscalã se stabileşte o
taxã in sumã 8 lei pentru persoanele fizice si juridice.
3. Pentru eliberarea certificatelor de rol în vederea înstrãinãrii de
bunuri imobile se stabileşte o taxã de 15 lei
4. Pentru eliberarea de copii de pe documentele aflate în arhiva
Primãriei se stabileste o taxã în sumã de 10 lei iar pentru eliberarea unei
adeverinte care sa ateste existenta unor inscrisuri in documentele Primariei
se stabileste o taxa in valoare de 4 lei pentru fiecare adeverinta
5. Se stabileşte taxa pentru înmatricularea mijloacelor de transport
de până la 3500 kg. masa totală în sumã de 60 lei şi peste 3500 kg. masa
totală în sumă de 145 lei
6 Se stabileşte taxã pentru mãsurarea terenurilor
agricole si
efectuarea de schite de cãtre personalul specializat al Primãriei, pentru
dezbaterea succesorala in suma de 10 lei de fiecare teren iar pentru
rezolvarea litigiilor dintre cetateni in suma de 20 lei de fiecare caz in parte.
7 Se stabileste taxa pentru eliberarea certificatelor de divort prin
acordul sotilor pe cale administrativa in suma de 300 lei.
LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru,
cu modificările şi completările ulterioare
1

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

15

2

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

2

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

2

4

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

2

5

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

2
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