ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
-Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2010
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Consiliul local Scînteia, întrunit în şedinţa ordinară din 17.12.2009, având în vedere:
nota de fundamentare nr. 333/10.11.2009 prezentată de primarului comunei, domnul Fănică Săcăleanu, iniţiatorul proiectului de hotărâre înregistrat la nr.
383/10.11.2009;
referatul nr. 392/10.11.2009, întocmit de secretarul comunei;
referatele favorabile ale Comisiilor de specialitate, înregistrate la nr. 403/12.11.2009;
necesitatea prevederii veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2010 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor locale pe de o parte, precum şi condiţiile
locale specifice zonei, pe de alta parte;
Titlul IX " Impozite şi taxe locale " din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, actualizată aplicabila incepand cu data de 1 ianuarie 2010;
H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/ 2003 cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu
anul fiscal 2010;
Legea nr. 16/1994 a arendei, cu modificările şi completările ulterioare;
O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Legea nr. 650/2002;
H.G. nr. 1.861/2006 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr.
44/2004;
O.G. nr. 92/2003, republicată privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr. 1.050/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare;
O.G. nr. 35/2006 pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;
Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările ulterioare;
Ordinul M.T.C.T. nr. 1.430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;
Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
art. 5, 16, 27 şi 29 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
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¾ H.G. nr. 168/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate
publică;
¾ Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente;
¾ art. 6 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
¾ votul favorabil exprimat în unanimitate de toţi cei 13 consilieri locali prezenţi la şedinţă;
¾ art. 36 alin. (4) lit. c) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1. Se aprobă impozitele şi taxele locale pentru anul 2010, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre, după cum urmează:
a) Nivelurile în sume fixe se stabilesc la nivelul celor aplicate în anul 2010;
b) Cota prevăzută la art. 253 alin. (2) din Legea 571/2003 se stabileşte la 1,00% pentru clădirile aparţinând persoanelor juridice, reevaluate sau dobândite
începând cu data de 1 ianuarie 2005;
c) Cota prevăzută la art. 253 alin. (6) din Legea 571/2003, se stabileşte la 10% pentru clădirile aparţinând persoanele juridice, reevaluate sau dobândite până la
data de 31.12.2004;
e) Cota prevăzută la art. 270 alin. (4) din Legea 571/2003, se stabileşte la 2% din valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate;
Art.2. Bonificaţia prevăzută la art. 255 alin. (2) şi art. 260 alin. (2), art. 265 alin. (2) din Legea 571/2003, privind Codul Fiscal modificată şi completată prin Legea
nr. 343/2006 art. 228 art. 260 şi art. 265, pentru plata integrală a impozitului până la data de 31 martie 2010 se acordă doar contribuabililor persoane fizice şi se
stabileşte la 10% pentru impozitul pe cladiri, impozitului pe teren şi impozitului pe mijloacele de transport.
Art.3. (1)Conform Legii nr. 343/2006 art. 218 alin. (3) şi art. 230 alin. (3), pentru clădirile şi terenurile proprietate publică sau privată a unităţii administrativteritoriale concesionate, închiriate, date în administrarea ori în folosinţă, începând cu 1 ianuarie 2010 se stabileşte taxa pe clădiri şi taxa pe teren, care reprezintă
sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă după caz, în condiţiile similare impozitului pe clădiri şi teren.
(2) Pentru clădirile şi terenurile proprietate publică sau privată a unităţii administrativ-teritoriale care nu au destinaţia de locuinţe, concesionate/închiriate,
începând cu 1 ianuarie 2010 se stabileşte indexarea redevenţei/chiriei cu 10%.
(3) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a unităţii administrativ-teritoriale care au destinaţia pentru constucţii de locuinţe, concesionate/închiriate,
începând cu 1 ianuarie 2010 se stabileşte indexarea redevenţei/chiriei cu 10%.
Art.4. Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe teren
pentru anul 2010, se aplică prevederile privind încadrarea pe zone a terenurilor din intravilanul si extravilanul comunei Scînteia, conform Anexei nr. 2 care face
parte integrantă din prezenta Hotărâre.
Art.5. Conform art. 219 din Legea 343/2006, clădirile pentru care nu se datorează impozit pe clădire potrivit art. 250 alin.(1), (2) şi (3) din Legea 571/2003, sunt
cele de la alin.1 la alin.19 din articol.
Art.6. Terenurile pentru care nu se datorează impozit, potrivit art. 257 din Legea 571/2003, sunt cele nominalizate de la alin. 1 lit. a) la n) din legea menţionată.
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Art.7. Conform Legii nr. 343/2006 art. 240 alin.(2), impozitul pe autovehicule se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică aplicându-se un nivel de impozite
în sume cuprinse între 7-120 lei/200cmc în funcţie de autovehicul.
Art.8. Plata impozitului şi taxei pe clădiri, a impozitului şi taxei pe teren şi a impozitului pe mijloace de transport se face anual în două rate egale până la 31
martie si 30 septembrie inclusiv, conform art. 255 alin (1), art. 260 alin.(1) şi art. 265 alin.(1) din Legea 343/2006.
Art.9. Impozitul anual pe clădiri, pe teren şi mijloace de transport datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili persoane fizice şi juridice, cumulate pentru
cei care deţin în proprietate mai multe clădiri, terenuri sau mijloace de transport în sume de până la 50 lei se achită integral până la 31 martie 2010.
Art.10.Taxa pentru sport, cultură, artă şi ştiinţă în sumă de 40 lei/an se datorează de către:
a) contribuabilii persoane juridice cu sediul fiscal în comuna Scînteia care realizează venituri din activitatea economică, cu excepţia instituţiilor publice;
b) contribuabilii persoane juridice cu sediul fiscal în alte localitaţi care au deschise pe teritoriul comunei Scînteia puncte de lucru, filiale, agentii, reprezentanţe,
etc.;
c) contribuabilii persoane juridice cu sediul fiscal în alte localitaţi care deţin bunuri impozabile pe şi care au deschise pe teritoriul comunei Scînteia puncte de
lucru, filiale, agentii, reprezentanţe, etc.;
d) contribuabilii persoane juridice cu sediul fiscal în alte localitaţi care realizează venituri pe teritoriul comunei Scînteia din servicii de reclamă şi publicitate în
baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană.
Art.11. Facilităţile fiscale pentru persoanele fizice se acordă conform art. 284 alin. (1)-(14) din Legea 571/ 2003, actualizată.
Art.12. Facilităţile fiscale pentru persoanele juridice se acordă conform art. 285 şi 286 din Legea 571/ 2003, actualizată.
Art.13. Se aprobă zonarea comunei Scînteia în vederea aplicării taxelor şi impozitelor locale conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta
Hotărâre.
Art.14. Anexele 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.15. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2010.
Art.16. Hotărârea se comunică în termen legal:
-Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi, pentru controlul legalităţiii;
-Primarului comunei Scînteia;
-Compartimentului financiar contabilitate;
-Va fi afişată pe site-ul şi la sediul primăriei Scînteia, judeţul Iaşi.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local,
Mihai DARABANĂ

Contrasemnează
SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA
Nr. 79
Din 17.12.2009
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Anexa nr. 1 la H.C.L.
Nr.79/17.12.2009
TABLOUL
cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale,
alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile
începând cu anul fiscal 2010
I. Codul fiscal - titlul IX – Impozite şi taxe locale
Valorile impozabile prevăzute la art. 251 alin. (3), impozitele şi taxele locale care constau într-o anumită sumă în lei şi care se
indexează/ajustează anual, în condiţiile art. 292 şi respectiv art. 295 alin. (12), precum şi amenzile care se actualizează potrivit art. 297 alin.(7)
1) Rangul comunei Scînteia: (conform Legii nr. 351/2001)
rangul IV – sat reşedinţă de comună
rangul V – sate componente ale comunei
2) Zonele din cadrul comunei Scînteia:
zona A– sat reşedinţă de comună
zona B– sate componente ale comunei
a) Impozitul şi taxa pe clădiri – persoane fizice pentru 2010 :
- Legea 571/2003
- art. 249, alin. (2): Impozitul prevăzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe clădiri, precum şi taxa pe clădiri prevăzută la alin. (3) se
datorează către bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului în care este amplasată clădirea.
alin. (3): Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în
administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor,
titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.
- art. 251, alin. (1) În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă
a clădirii.
alin. (2) În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul
prevăzut la alin. (3) valoarea impozabilă cea mai mare corespunzătoare tipului clădirii respective.
alin. (3) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimate în
metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2, din tabelul următor:
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CAPITOLUL II – IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI
Art. 251 alin. (3) - VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice
NIVELURILE APLICABILE
NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL
ÎN ANUL FISCAL
2009
2010
Valoarea impozabilă
Valoarea impozabilă
- lei/m² - lei/m² Cu instalaţii de
Cu instalaţii de
Tipul clădirii
apă, canalizare,
Fără instalaţii de
apă, canalizare, Fără instalaţii de
electrice şi
electrice şi
apă, canalizare,
apă, canalizare,
încălzire
electricitate sau
încălzire [condiţii
electricitate sau
[condiţii
încălzire
cumulative]
încălzire
cumulative]
0
1
2
3
4
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma
736
437
806
478
unui tratament termic şi/sau chimic
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală,
din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale
200
125
219
137
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
137
123
125
112
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
75
50
82
54
materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic
E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă
75% din suma
75% din suma
care s-ar aplica
care s-ar aplica
încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă,
X
X
clădirii
clădirii
utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit. A-D
F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă
50% din suma
50% din suma
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încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă,
X
X
care s-ar aplica
care s-ar aplica
utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre
clădirii
clădirii
tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D
alin. (4) Suprafaţa construită desfaşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale
balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptând suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţă şi suprafetele scărilor şi teraselor
neacoperite;
alin. (5) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii
determinate conform alin. (3) cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:
Zona în cadrul localităţii Rangul localitaţii
IV
V
A
1,10
1,05
B
1,05
1,00
NOTĂ: În cadrul satului Scînteia impozitele vor fi încadrate la zona A, exepţie făcând zonele “Cârpa” şi “Scînteia Nouă” care vor fi
încadrate la zona B.
alin. (6) În cazul unui apartament amplasat în bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente, coeficientul de corecţie prevăzut la alin. (5) se
reduce cu 0,10.
alin. (7) Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1) - (6), 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 fiscal de referinţă.
alin. (8) În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de metri pătraţi, valoarea impozabilă a acesteia,
determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1) - (7), se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 metri pătraţi sau fracţiune din aceştia.
alin. (81) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de
vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări.
art. 252, alin. (1) Dacă o persoană fizică are în proprietate două sau mai multe clădiri utilizate ca locuintă, care nu sunt închiriate unei alte
persoane, impozitul pe clădiri se majorează:
a) cu 15% pentru prima clădire;
b) cu 50% pentru cea de-a doua clădire;
c) cu 75% pentru cea de-a treia clădire;
d) cu 100% pentru cea de-a patra clădire.
alin. (11) Nu intră sub incidenţa alin. (1) persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală.
alin. (3) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) au obligatia să depună o declaraţie specială.
Persoane juridice
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art. 253, alin. (1) În cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădire se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de
inventar a clădirii.
alin. (2) Cota de impozit se stabileşte prin hotărâre a consiliului local şi poate fi cuprinsă între 0,25% şi 1,50% inclusiv.
Propus şi aprobat de Consiliul Local pentru anul 2010: 1,10%,
aplicată la valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu sau a valorii clădirii reevaluate legal şi înregistrata în contabilitate.
alin. (3) Valoarea de inventar a clădirii este valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu, înregistrată în contabilitatea proprietarului clădirii,
conform prevederilor legale în vigoare.
alin. (31) 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.
alin. (4) În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, valoarea impozabilă se reduce cu 15 %.
alin. (5) În cazul unei clădiri care a fost reevaluată, conform reglementărilor contabile, valoarea impozabilă a clădiri este valoarea contabilă
rezultată în urma reevaluării, înregistrată ca atare în contabilitatea proprietarului persoană juridică.
alin. (6) În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referintă, cota impozitului pe clădiri conform Codului
fiscal: între 5% si 10%.
Propus si aprobat de Consiliul Local pentru anul 2010: 7%
şi se aplică până la data primei reevaluări, înregistrată în contabilitate.
alin. (7) În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:
a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar;
b) valoarea care se ia în considerare la calculul impozitului pe clădiri este valoarea din contract a clădirii, aşa cum este ea înregistrată în
contabilitatea locatorului sau a locatarului, conform prevederilor legale în vigoare;
c) în cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe clădiri este datorat de locator.
- art. 254, alin. (5) Orice persoană care dobândeşte, construieşte sau înstrăinează o clădire are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la
compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la
data dobândirii, înstrăinării sau construirii.
alin. (7) Înstrăinarea unei clădiri, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de
proprietate asupra clădirii respective nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local
al unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasată clădirea sau al celei unde îşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză, cu termene de plată
scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul fiscal
emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează clădiri cu încălcarea prevederilor
prezentului alineat sunt nule de drept.
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- art. 255, alin. (1) Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
alin. (2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului
respectiv, se acordă o bonificaţie de pana la 10%.
Propus şi aprobat de Consiliul Local pentru anul 2010: 10%.
alin. (3) 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.
b) Impozitul şi taxa pe teren
- art. 256, alin. (2) Impozitul prevăzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe teren, precum şi taxa pe teren prevăzută la alin. (3) se
datorează către bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului în care este amplasat terenul.
alin. (3) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în
administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de
administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.
alin. (5) În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe teren se datorează
de locatar.
alin. (6) În cazul în care contractul de leasing încetează, altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe teren este datorat de locator.
- art. 258, alin. (1) – Impozitul pe teren se stabileşte luând în calcul numărul de metri pătrăţi de teren, rangul localităţii in care este amplasat
terenul şi zona şi/sau categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute prin H.C.L.
alin. (2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul pe
teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:
CAPITOLUL III
IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN
IMPOZITUL/ TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII
Art. 258 alin. (2)
- lei/ha -

Zona în cadrul localităţii

NIVELURILE APLICABILE ÎN
ANUL FISCAL 2009
Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de
localităţi
IV
V

NIVELURILE APLICABILE ÎN
ANUL FISCAL 2010
Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de
localităţi
IV
V
8

A
700
560
766
613
B
600
420
613
460
alin. (3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu
construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4),
iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (5).
alin. (4) Pentru stabilirea impozitului pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul prevăzut de H.G. nr. 956/2009,
IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN –
ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII
Art. 258 alin. (4)
Nr
Zona
NIVELURILE APLICABILE
crt
ÎN ANUL FISCAL 2009
Categoria de folosinţă
Zona A
Zona B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

- lei/ha NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2010
Zona A
Zona B

Teren arabil
22
17
24
Păşune
17
14
18
Fâneaţă
17
14
18
Vie
36
28
40
Livadă
42
36
46
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră
22
17
24
Teren cu ape
12
10
13
Drumuri şi căi ferate
X
X
X
Neproductiv
X
X
X
alin. (5) Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în următorul tabel:

18
16
16
30
40
18
11
X
X

Rangul localitatii Coeficientul de corecţie
IV
1,10
V
1,00
1
alin. (5 ) Ca excepţie de la prevederile alin. (2), 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 alin. (3) - (5)
numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultura;
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b) au înregistrate în evidenţa contabilă venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).
alin. (52) În caz contrar, impozitul pe terenul situat în intravilanul unităţii administrativ-teritoriale, datorat de contribuabilii persoane juridice,
se calculează conform alin. (2).
alin. (6) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu
suma corespunzătoare prevazută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 251 alin. (5):
IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN
Art. 258 alin. (6)
Nr
Zona
crt
Categoria de folosinţă
0
1.
2.
3.
4.
5.
5.1
6.
6.1
7.

1

NIVELURILE
APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2009
ZONA
A
22
36
20
20
40
X
40
X
12

B
20
34
18
18
38
X
38
X
10

- lei/ha NIVELURILE
APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2010
ZONA
A
27
43
24
24
48
X
48
X
14

B
24
41
22
22
46
X
46
X
12

Teren cu construcţii
Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie pe rod, alta decât cea prevazută 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
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
4
3
5
4
8.1 Teren cu amenajări piscicole
24
22
29
27
9. Drumuri şi căi ferate
X
X
X
X
10. Teren neproductiv
X
X
X
X
alin. (7) Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum
şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot face numai pe bază de documente, anexate la declaraţia făcută sub semnătura proprie a capului de
gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei, potrivit normelor prevăzute la art. 293, sub sancţiunea nulităţii.
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alin. (8) 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.
art. 259, alin. (1) Pentru un teren dobândit de o persoană în cursul unui an, impozitul pe teren se datorează de la data de întâi a lunii
următoare celei în care terenul a fost dobândit.
art. 260, alin. (1) Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
alin. (2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv,
a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 10%, stabilită prin hotarâre a consiliului local.
Propus şi aprobat de Consiliul Local pentru anul 2010: 10%.
alin. (3) Impozitul anual pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice si 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 terenuri amplasate pe raza aceleiaşi
unitaţi administrativ – teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe teren cumulat.
c) Impozitul pe mijloacele de transport
art. 261, alin. (2) Impozitul prevăzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe mijloacele de transport, se plăteşte la bugetul local al
unităţii administrativ-teritoriale unde persoana îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz.
alin. (3) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe
mijlocul de transport se datorează de locatar.
alin. (4) În cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe mijlocul de transport este datorat
de locator.
art. 263, alin. (2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea
cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 de cm³ sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
CAPITOLUL IV - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art. 263 alin. (2) - Mijloace de transport cu tracţiune mecanică
NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2009
Suma, în lei, pentru fiecare
Mijloc de transport
grupă de 200 cm3 sau fracţiune
din aceasta

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2010
Suma, în lei, pentru fiecare
grupă de 200 cm3 sau fracţiune
din aceasta

Tipuri de autovehicule
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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

7

8

15

18

30

36

60

72

120
20
25

145
24
30

15

18

alin. (3) În cazul unui ataş, impozitul pe mijloacele de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele, motoretele şi scuterele respective.
alin. (4) În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal
cu suma corespunzatoare din tabelul următor:
Art. 263 alin. (4)-Autovehicule de transport marfă cu masa totală maxima autorizată egală sau mai mare de 12 tone
Impozitul, în lei, pentru
Impozitul, în lei, pentru vehiculele
vehiculele angajate exclusiv în
angajate în operaţiunile de
operaţiunile de transport intern
transport intern şi internaţional
Numărul axelor
şi masa totală maximă autorizată

I. Vehicule cu două axe
1. Masa nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone
2. Masa nu mai puţin de 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone
3. Masa nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone
4. Masa nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone

Vehicule cu
sistem de
suspensie
pneumatică
sau un
echivalent
recunoscut
X
0
102
282
396

Vehicule cu alt
sistem de
suspensie
X
102
282
396
897

Vehicule cu
sistem de
suspensie
pneumatică sau
un echivalent
recunoscut
X
0
127
352
495

Vehicule cu alt
sistem de
suspensie
X
127
352
495
1.121
12

II. Vehicule cu trei axe
1. Masa nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone
102
177
127
221
2. Masa nu mai puţin de 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone
177
364
221
454
3. Masa nu mai puţin de 19 tone, dar nu mai mult de 21 de tone
364
472
454
589
4. Masa nu mai puţin de 21 de tone, dar nu mai mult de 23 de tone
472
727
589
908
5. Masa nu mai puţin de 23 de tone, dar nu mai mult de 25 de tone
727
1.129
908
1.412
6. Masa nu mai puţin de 25 de tone, dar nu mai mult de 26 de tone
727
1.129
908
1.412
III. Vehicule cu patru axe
1. Masa nu mai puţin de 23 de tone, dar nu mai mult de 25 de tone
472
478
589
598
2. Masa nu mai puţin de 25 de tone, dar nu mai mult de 27 de tone
478
747
598
933
3. Masa nu mai puţin de 27 de tone, dar nu mai mult de 29 de tone
747
1.185
933
1.481
4. Masa nu mai puţin de 29 de tone, dar nu mai mult de 31 de tone
1.185
1.758
1.481
2.197
5. Masa nu mai puţin de 31 de tone, dar nu mai mult de 32 de tone
1.185
1.758
1.481
2.197
alin. (5) În cazul unei combinatii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfă cu masa totală maximă
autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazută în tabelul următor:
Art. 263 alin. (5) - Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere)
de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egala sau mai mare de 12 tone
Impozitul, în lei, pentru
Impozitul, în lei, pentru vehiculele
vehiculele angajate exclusiv in
angajate în operaţiunile de
operaţiunile de transport intern
transport intern şi internaţional
Numărul axelor
şi masa totală maximă autorizată

I. Vehicule cu 2+1 axe
1. Masa nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone
2. Masa nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone
3. Masa nu mai puţin de 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone
4. Masa nu mai puţin de 18 tone, dar nu mai mult de 20 de tone

Vehicule cu
sistem de
suspensie
pneumatică sau
un echivalent
recunoscut
X
0
0
0
46

Vehicule cu
alt sistem de
suspensie
X
0
0
46
105

Vehicule cu
sistem de
suspensie
pneumatică sau
un echivalent
recunoscut
X
0
0
0
58

Vehicule cu alt
sistem de
suspensie
X
0
0
58
131
13

5. Masa nu mai puţin de 20 de tone, dar nu mai mult de 22 de tone
105
246
131
307
6. Masa nu mai puţin de 22 de tone, dar nu mai mult de 23 de tone
246
318
307
397
7. Masa nu mai puţin de 23 de tone, dar nu mai mult de 25 de tone
318
573
397
716
8. Masa nu mai puţin de 25 de tone, dar nu mai mult de 28 de tone
573
1.005
716
1.256
II. Vehicule cu 2+2 axe
1. Masa nu mai puţin de 23 de tone, dar nu mai mult de 25 de tone
99
230
123
287
2. Masa nu mai puţin de 25 de tone, dar nu mai mult de 26 de tone
230
377
287
471
3. Masa nu mai puţin de 26 de tone, dar nu mai mult de 28 de tone
377
553
471
692
4. Masa nu mai puţin de 28 de tone, dar nu mai mult de 29 de tone
553
668
692
835
5. Masa nu mai puţin de 29 de tone, dar nu mai mult de 31 de tone
668
1.097
835
1.371
6. Masa nu mai puţin de 31 de tone, dar nu mai mult de 33 de tone
1.097
1.522
1.371
1.902
7. Masa nu mai puţin de 33 de tone, dar nu mai mult de 36 de tone
1.522
2.311
1.902
2.888
8. Masa nu mai puţin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone
1.522
2.311
1.902
2.888
III. Vehicule cu 2+3 axe
1. Masa nu mai puţin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone
1.211
1.686
1.514
2.107
2. Masa nu mai puţin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40 de tone
1.686
2.291
2.107
2.863
IV. Vehicule cu 3+2 axe
1. Masa nu mai puţin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone
1.070
1.486
1.338
1.857
2. Masa nu mai puţin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40 de tone
1.486
2.055
1.857
2.569
3. Masa nu mai puţin de 40 de tone, dar nu mai mult de 44 de tone
2.055
3.040
2.569
3.800
V. Vehicule cu 3+3
1. Masa nu mai puţin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone
609
737
761
921
2. Masa nu mai puţin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40 de tone
737
1.100
921
1.375
3. Masa nu mai puţin de 40 de tone, dar nu mai mult de 44 de tone
1.100
1.751
1.375
2.189
În vederea stabilirii impozitului datorat pentru anul fiscal 2010, pentru fiecare mijloc de transport cu masa prevazută la art. 263 alin. (4) şi (5)
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, întreprinderile şi operatorii de transport rutier astfel cum sunt
aceştia definiţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să declare pe propria răspundere, până la data de 31 martie 2010, daca vehiculul a
efectuat sau urmează sa efectueze în cursul anului cel puţin o operaţiune de transport rutier internaţional. (O.U.G. nr. 155/2007, art. II.)
Art. 263 alin. (6) - Remorci, semiremorci sau rulote
NIVELURILE APLICABILE
NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2009
ÎN ANUL FISCAL 2010
Masa totală maximă autorizată
Impozitul (lei)
Impozitul (lei)
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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

7
8
24
29
37
45
46
55
Art. 263 alin. (7) - Mijloace de transport pe apă
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal
15
18
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
40
48
3. Bărci cu motor
150
181
4. Nave de sport şi agrement
400
482
5. Scutere de apă
150
181
6. Remorchere şi împingătoare :
X
X
a) până la 500 CP inclusiv
400
482
b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP inclusiv
650
783
c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP inclusiv
1.000
1.205
d) peste 4.000 CP
1.600
1.928
7. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta
130
157
8. Geamuri, şlepuri si barje fluviale:
X
X
a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone inclusiv
130
157
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la 3.000
200
241
tone inclusiv
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone
350
422
alin. (8) Capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se stabileşte prin cartea de identitate a mijlocului
de transport, prin factura de achiziţie sau un alt document similar.
art. 265, alin. (1) Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
alin. (2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31
martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o bonificaţie de până la 10% inclusiv, stabilită prin hotărâre a consiliului local.
Propus şi aprobat de Consiliul Local pentru anul 2010: 10%.
alin. (5) Impozitul anual pe mijlocul de transport, 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 multe mijloace de transport,
pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de
transport cumulat al acestora.
d) Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor
15

art. 267 alin. (1) – taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul urban:
CAPITOLUL V- TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR
Art. 267 alin. (1) - Taxa pentru eliberarea
certificatului de urbanism în mediu urban
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) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări
Art. 267 alin. (7)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire
pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere,
situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru
amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a
firmelor şi reclamelor
Art. 267 alin. (11)
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările
de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă,
canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi
televiziune prin cablu

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2009
Taxa (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

9 pentru fiecare racord

NIVELURILE APLICABILE ÎN
ANUL FISCAL 2010
Taxa (lei)
5
6
8
10
12
12 + 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

9 pentru fiecare racord
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Art. 267 alin. (12)
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de
către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de
către primari sau de structurile de specialitate din
cadrul consiliului judeţean
Art. 267 alin. (13)
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură
stradală şi adresă

11

11

7

7

alin. (3) taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la locuintă este egală cu
0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.
alin. (5) taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizarii unei construcţii, care nu sunt
incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrarilor de organizare de şantier.
alin. (6) taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea
autorizată a lucrărilor de construcţie.
alin. (8) taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele prevăzute în alt alineat al prezentului articol este egală
cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente.
alin. (9) taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă a
construcţiei, stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri.
alin. (10) taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru
eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice şi a altor autorizaţii similare (lei/an):

Art. 268 alin. (1) In mediul rural
Art. 268 alin. (2) Taxa pentru eliberare autorizaţiilor
de funcţionare
Art. 268 alin. (3) Taxa pentru eliberarea decopii
heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte
asemenea planuri, deţinute de consiliile locale

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2009
10

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2010
13

10

17

23 pentru fiecare m² sau fracţiune de m²

23 pentru fiecare m² sau fracţiune de m²

17

Art. 268 alin. (4)
50
50
Taxa pentru eliberarea certificatului de producător
Art. 268 alin. (5) Taxa pentru eliberarea/vizarea
100
anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activitaţii
de alimentaţie publică
alin. (11) autorizaţiile prevăzute la alin. (1) se vizează anual, până la data de 31 decembrie a anului în curs pentru anul următor. Taxa de viza
reprezintă 50% din cuantumul taxei prevăzute la alin. (1).
e) Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
art. 270, alin. (4) cota taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate este stabilită de consiliul local la nivelul de 3% din valoarea
serviciului.
alin. (6) taxa se virează în bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de
servicii de reclamă şi publicitate.
CAPITOLUL VI - TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
Art. 271 alin. (2)

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2009

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate

-lei/m² sau fracţiune de m²-

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2010
- lei/m² sau fracţiune de m² -

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o
activitate economică

23

23

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

17

17

alin. (5) se depune o declaraţie de către persoanele ce datorează taxa de afisaj până la 31 ianuarie sau la 30 zile de la montare.
CAPITOLUL VII - IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Art. 275 alin. (2) - Manifestarea artistică sau
activitatea distractivă:
a) în cazul videotecilor

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2009

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2010

- lei/m²

- lei/m²

1

1
18

b) în cazul discotecilor

2

2

CAPITOLUL XIII - SANCŢIUNI
Art. 294 alin. (3)
Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se
sancţionează cu amendă de la ………..1) lei la
………..2) lei, iar cele de la lit. b)- d), cu amendă de
la …………3) lei la ………4) lei

NIVELURILE ACTUALIZATE
PENTRU ANUL 2009
501)
2002)
2003)
5004)

NIVELURILE ACTUALIZATE
PENTRU ANUL 2010
601)
2402)
2403)
6004)

Art. 294 alin. (4)
2801)
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea,
2301)
2)
1.130
înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după
1.3602)
caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la
spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează
cu amendă de la ……….. 1) lei la …………2) lei
*In cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) si (4) se majorează cu 300%.
**conform anexei
II. LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările ulterioare
Extras din norma juridică

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2010
Taxa (lei)

CAPITOLUL I.
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor
Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii
prestate de unele instituţii publice
1. Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte autorităţi publice, precum şi
de instituţii de stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a
2
certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia
acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare
19

2. Eliberarea certificatului de producător

Punct abrogat prin art. 80 lit. j)
din O.G. nr. 36/2002
X
2
2

3. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:
- pentru animale sub 2 ani
- pentru animale peste 2 ani
4. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de
X
proprietate:
- pentru animale sub 2 ani
2
- pentru animale peste 2 ani
4
5. Eliberarea certificatelor de atestare fiscal
4
6. Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor certificate medicale folosite în justiţie
2
7. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar
2
8. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi sexului
13
9. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei
2
10. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă întocmite de
2
autorităţile străine
11. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă
2
12. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate
2
CAPITOLUL II.
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea,
precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit
1. Acte de identitate:
X
a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea sau prelungirea
4
valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii străini şi pentru persoanele fără cetăţenie, precum şi
înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedintei cetăţenilor români
b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei
Abrogat prin O.U.G. nr.
70/2009
c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără cetăţenie
5
d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate şi legitimaţii provizorii în locul celor pierdute,
Abrogat prin O.U.G. nr.
70/2009
furate sau deteriorate
2. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent
Abrogat prin O.U.G. nr.
70/2009
de evidenţă a populaţiei
3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare
3

20

4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

2

CAPITOLUL III
Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere
1. Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule:
X
a) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din subcategoria A, A1, B, B1 şi B+E
5
b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A
Abrogat prin O.U.G. nr.
70/2009
c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau
Abrogat prin O.U.G. nr.
subcategoriile B, B1, B+E
70/2009
d) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile sau subcategoriile C, C1,
24
Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb şi Tv
e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau
Abrogat prin O.U.G. nr.
70/2009
subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv
f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E
Abrogat prin O.U.G. nr.
70/2009
2. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile
cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru
72
obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru persoanele care nu au absolvit o
şcoală de conducatori de autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E
3. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile
Abrogat prin O.U.G. nr.
cuprinse în permisul anulat
70/2009
4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obţinerea
Abrogat prin O.U.G. nr.
aceleiaşi categorii a permisului de conducere
70/2009
CAPITOLUL IV
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare
provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe
1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor:
a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusive
b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg şi 3.500 kg inclusive
c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg

X
52
Abrogat prin O.U.G. nr.
70/2009
125
21

2. Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau
8
temporar
3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor
357
CAPITOLUL IV^1 Taxa pentru furnizare date
1. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul naţional de
evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi
4
certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a
permiselor de conducere şi certificatelor de inmatriculare
CAPITOLUL V
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
1. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobandite în baza Legii fondului
13
funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, cu excepţia celor pentru
terenurile agricole şi forestiere*3)
*3) Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de
proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004, aprobată
prin Legea nr. 34/2005, în scopul finalizării eliberării titlurilor de proprietate, eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor
agricole şi forestiere se fac gratuit.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local,
Mihai DARABANĂ

SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA
Nr. 79
Din 17.12.2009

Anexa nr. 2
La H.C.L.nr. 79/17.12.2009
ANEXA PRIVIND ZONAREA COMUNEI SCÎNTEIA
PENTRU IMPOZITAREA SUPRAFEŢELOR DE TEREN
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Nr.
crt.

1.

2.

SITUAREA TERENULUI ÎN CADRUL COMUNEI

ZONA/RANGUL STABILIT PENTRU ANUL 2010

PENTRU TERENURILE DIN INTRAVILAN
A 1) Satul SCÎNTEIA(exceptând zonele “Cîrpa” şi
Scînteia Nouă)
A 2) Satele:
Scînteia (numai zonele “Cîrpa” şi Scînteia Nouă)
Bodeşti,
Boroseşti,
Ciocîrleşti,
Lunca Rateş,
Rediu,
Tufeştii de Sus
PENTRU TERENURILE DIN EXTRAVILAN
B) Satele:
Scînteia
Bodeşti,
Boroseşti,
Ciocîrleşti,
Lunca Rateş,
Rediu,
Tufeştii de Sus
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local,
Mihai DARABANĂ

A1) ZONA A RANGUL IV

A2) ZONA B RANGUL V

B2) ZONA B RANGUL V

SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA
Nr. 79
Din 17.12.2009
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