ROMANIA
JUDETUL OLT
COMUNA VLADILA
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
Cu privire la: stabilirea impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora
aplicabile in anul fiscal 2019
Avind in vedere ;
- Legea nr.227/2015 privind codul fiscal
-Legea nr.273/2006 art.20 si 30 privind finantele publice locale ,cu modificarile si
completarile ulterioare;
-Legea nr.52/2003 art.6 si 7 privind transparenta decizionala in administratia publica ;
-Hotararea nr.44/2004 partea a- II-a pentru aprobarea Normele Metodologice de aplicare
a Legii nr227/2015 privind Codul Fiscal ,cu modificarile si completarile ulterioare
-prevederile art.1 alin (a), din Ordonanta de Guvern nr.44/2015 privind acordarea unor
facilitati fiscale ;
-Hotararea nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a
Ordonantei deGuvern nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completerile ulterioare
- art.5 alin .(a),(g),( h),(j) din Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru,
cu modificările şi completările ulterioare,
- art. 4 ,alin( f),(i),(p) Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea
produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 650/2002;
-Hotărârea Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonanţei
din Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi
serviciilor de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare;
-Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii
de piata in zonele publice ,cu modificarile si completarile ulterioare
-Hotararea de Guvern nr. 1309 / 27.12.2012 privind nivelurile pentru valorile
impozabile ,impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora precum si amenzile
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(1), art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea
nr.215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VLADILA JUDETUL OLT
HOTARASTE

Art.1 Se stabilesc nivelurile valorilor impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe
asimilate acestora, in suma fixa, precum si amenzile aplicabile in anul 2019, conform Tabloului
cuprinzand impozitele si taxele locale pentru anul 2019, conform anexei nr.1 la prezentul proiect
de hotarare;
Art 2 Pentru plata anticipatie a impozitului pe cladiri, teren si mijloace de transport
datorat pentru intregul an de catre toti contribuabilii, pana la 31 martie a anului respectiv se
acorda o bonificatie de 10% .
Art.3.Valoarea impozabila a cladirilor se ajusteaza prin inmultirea sumei cu coeficientul
de corectie rangului localitatii IV pentru satul de resedinta si rangului V pentru satele
componente ale comunei,zona A.

Art.4. Impozitul pe terenurile amplasate in intravilanul localitatii se calculeaza pentru
zona A,rangul IV-sat resedinta si rangul V sat component.
Art.5 Se aproba indexarea cu rata inflației, respectiv 1,34% a impozitelor și taxelor
locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume
în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local.
Art.5 Se aproba scutirea de la plata a impozitului a beneficiarilor de ajutor social pentru
suprafata de teren intravilan si casa de locuit aflate in proprietatea acestora.
Art.6 Un exemplar din prezenta se va comunica :
- Institutiei Prefectului Judetul Olt
- Primarului Comunei Vladila
si se aduce la cunostinta publica prin afisare.

Presedinte sedinta,
Vîrban Paulică
Avizat de legalitate,
Secretar,
Iordan Lavinia Ionela

Nr.52/18.12.2018
Voturi exprimate : 11 pentru, 0 impotriva, 0 abtineri,..….. consilieri prezenti din totalul de 11 consilieri
in functie.

ANEXA NR.1 CUPRINZAND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE APLICABILE
IN ANUL 2019
1.IMPOZITE / TAXE CLADIRI
Persoane fizice
Impozitul pentru cladirile rezidentiale si cladirile- anexa
aflate in proprietatea
persoanelor fizice se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii impozabile a cladirii.
Valoarea impozabila a cladiri ,exprimata in lei, se determina prin inmultirea suprafetei
construite desfasurate a acesteia ,exprimata in metri patrati,cu valoarea impozabila corespunzatoare
,exprimata in lei/m/patrat,din tabelul urmator:

Tipul cladirii

A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti
exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale
rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic

B. Cladire cu peretii exteriori din lemn, din piatra
naturala, din caramida nearsa,din valatuci sau din orice
alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau
chimic
C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau cu
peretii exterioridin caramida arsa sau din orice alte
materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau
chimic.
D. Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn, din
piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau
din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic
si/sau chimic.
E. In cazul contribuabilului care detine la aceiasi
adresa incaperi amplasate la subsol, demisol si/sau la
mansarda utilizate ca locuinta, in oricare dintre tipurile
de cladiri prevazute la literele A-D.
F. In cazul contribuabilului care detine la aceiasi
adresa incaperi amplasate la subsol, demisol si/sau
mansarda utilizate in alte scopuri decat cel de locuinta,
in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la literele
A-D.

NIVELURILE APROBATE IN
ANUL FISCAL 2019
Valoarea impozabila
-leiRON/m²Cu instalatii de apa,
Fara instalatii de apa,
canalizare, electrice si
canalizare, electricitate
incalzire(conditii
sau incalzire
cumulative)

1000

600

300

200

200

175

125

75

75%

75%

din suma care s-ar aplica cladirii

50%

50%

din suma care s-ar aplica cladirii

1

Coeficientul de corectie pentru stabilirea valorii impozabile este de 1,10 in functie de
rangul localitatii noastre- rangul IV (Vladila) si rangul V(Vladila Noua si Frasinet Gara –
coeficient de corectie de 1,05), si de zona in care este amplasata cladirea- in cazul localitatii
noastre - Zona A.
Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1)-(7), se
reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:
a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului
fiscal de referinţă;
b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la
data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
c) 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.
Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice ,impozitul pe
cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 1 % asupra valorii care poate fi :
valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in
ultimii 5 ani anteriori anului de referinta
valoarea finala a lucrarilor de constructii ,in cazul cladirilor noi,construite in in
ultimii 5 ani anteriori anului de referinta
valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de
proprietate,in cazul cladirilor dobindite in ultimii 5 ani anteriori anului de
referinta
In cazul in care valoarea cladirii nerezidentiala nu poate fi calculata conform prevederilor
de mai sus ,impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile
determinate pentru cladirile rezidentiale.
Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice ,utilizate pentru
activitati din domeniul agricol ,impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4 %
asupra valorii impozabile a cladirii.
Pentru cladirile cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice ,impozitul pe
cladiri se calculeaza prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop
rezidential cu impozitul determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential.
In cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara
nici o activitate economica impozitul se calculeaza ca pentru cladirile rezidentiale.
Daca suprafetele folosite in scop rezidential si cele folosite in scop nerezidential nu pot fi
evidentiate distinct,se aplica urmatoarele reguli:
- In cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se
desfasoara nici o activitate economica impozitul se calculeaza ca pentru cladirile rezidentiale.
- In cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care se desfasoara
activitate economica,iar cheltuielile cu utilitatile sunt inregistrate in sarcina persoanei care
desfasoara activitate economica , impozitul se calculeaza ca pentru cladirile nerezidentiale.
Bonificatia acordata pentru plata cu anticipatie a impozitelor si taxelor datorate de
persoanele fizice pentru cladiri rezidentiale, nerezidentiale si mixte, pana la 31.03.2018, se
stabileste in procent de 10% conform Art. 462 alin (2)din Legea 227/2015.

2

2. Impozitul/taxa pe cladiri persoane juridice
Impozitul pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele
juridice se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,1 % asupra valorii impozabile a cladirii.
Impozitul pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute persoanelor
juridice se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1 % asupra valorii impozabile a cladirii.
Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoane
juridice,utilizate pentru activitati din domeniul agricol ,impozitul pe cladiri se calculeaza prin
aplicarea unei cote de 0,4 % asupra valorii impozabile a cladirii.
Pentru cladirile cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor juridice ,impozitul
pe cladiri se calculeaza prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop
rezidential cu impozitul determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential.
Valoarea impozabila a cladiri se actualizeaza o data la 3 ani pe baza unui raport de evaluare
a cladirii intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor
aflate in vigoare la data evaluarii, depus la organul fiscal local pana la primul termen de plata din
anul de referinta.
In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii
3 ani anteriori anului de referinta, cota impozitului/taxei pe cladiri este de 5%.
Impozitul pe cladiri, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, de pana la 50 lei
inclusive, se plateste integral, pana la primul termen de plata.
2. IMPOZITUL SI TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN SI
EXTRAVILAN - PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

In cazul unui teren amplasat in intravilan,inregistrat in Registrul agricol la categoria de
folosinta terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei
terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in tabel. – Zona A., respectiv
1.000 lei pentru ragul IV, Zona A si 1.000 lei pentru rangul V - Zona A
In cazul unui teren amplasat in intravilan,inregistrat in Registrul agricol la alta categorie
de folosinta decit cea de terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea
suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in tabel iar rezultatul
se inmulteste cu coeficientul de corectie aferent rangului localitatii noastre –rangul IV (Vladila) –
coeficient 1,10 si rangul V – Vladila Noua si Frasinet Gara – coeficient 1,00.

Zona
Nr.
crt

NIVELURILE APROBATE IN ANUL FISCAL
2019
Categoria de folosinta

A

B

C

D

1

Teren arabil

28

21

19

15

2

Pasune

21

19

15

13

3

Faneata

21

19

15

13

4

Vie

46

35

28

19
3

5

Livada

53

46

35

28

6

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera

28

21

19

15

7

Teren cu ape

15

13

8

X

8

Drumuri si cai ferate

X

X

X

X

9

Neproductiv

X

X

X

X

In cazul persoanelor juridice ,pentru terenul amplasat in intravilan,inregistrat in registrul
agricol la alta categorie de folosinta decit cea de terenuri cu constructii,impozitul/taxa pe teren se
calculeaza ca in cazul unui teren amplasat in extravilan, numai daca indeplinesc
cumulativ,urmatoarele conditii :
- au prevazut in statut ca obiectiv de activitate ,agricultura
-au inregistrate in evidenta contabila ,pentru anul fiscal respectiv,venituri si cheltuieli din
desfasurarea obiectului de activitate - agricultura
IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN se
stabileste prin inmultirea suprafetei terenului ,exprimata in hectare,cu suma corespunzatoare
prevazuta in tabelul alaturat,inmultita cu coeficientul de corectie : 1,10.
Categoria de folosinta

1

Niveluri
stabilite
prin
L.227/2015

Nivel
aprobat de
Consiliul
local pentru
anul 2019

22-31

31

Teren cu constructii

2

Arabil

42- 50

45

3

Pasune

20-28

28

4

Faneata

20-28

28

5

Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. 5.1

48-55

48

5.1

Vie pana la intrarea pe pod

X

X

6

Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr.
crt. 6.1

48- 56

50

6.1

Livada pana la intrarea pe pod

X

X

7

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu
exceptia celui prevazut la nr. crt. 7.1

8-16

16

7.1

Padure in varsta de pana la 20 de ani si
padure cu rol de protectie

X

X

4

8

Teren cu apa altul decat cel cu amenajari
piscicole

8.1

Teren cu amenajari piscicole

1-6

6

26-34

34

9

Drumuri si cai ferate

X

X

10

Teren neproductiv

X

X

Inregistrarea in registrul agricol a datelor privind cladirile si terenurile, a titularului dretului de proprietate
asupra acestora, precum si schimbarea categoriei de folosinta se pot face numai pe baza de documente, anexate la
declaratia facuta sub semnatura proprie a capului de gospodarie sau, in lipsa acestuia, a unui membru major al
gospodariei
3.
IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Mijloc de transport cu tractiune mecanica

NIVELURILE APROBATE IN ANUL FISCAL
2019 CONFORM Legii 227/2015
Valoarea taxei
-lei/200 cm² sau fractiune-

I vehicule inmatriculate (lei/200cmc sau fractiune din
aceasta)
1.Motociclete,tricicluri,cvadricicluri si autoturisme cu
capacitatea cilindrica de pina la 1600 cm,inclusiv
1. Motociclete,tricicluri,cvadricicluri cu capacitatea
cilindrica de peste 1600 cm

9

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601
cm³ si 2000 cm³ inclusive

18

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001
cm³ si 2600 cm³ inclusive

72

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601
cm³ si 3000 cm³ inclusive

144

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001
cm³

290

8

6. Autobuze, autocare, microbuze
24
7. Alte vehicule cu masa totala maxima autorizata de
pana la 12 tone inclusive

30

8. Tractoare inmatriculate
18
II vehicule inregistrate
1. vehicule cu capacitate cilindrica
Lei/200cmc

5

1.1 vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica
<4800cmc

4

1.2 vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica
>4800 cmc

6

2. vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata
100 lei/an

In cazul mijloacelor de transport hibride,impozitul se reduce cu 50%.
In cazul unui atas impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele
respective.

AUTOVEHICULE DE TRANSPORT MARFA CU MASA TOTALA
AUTORIZATA DE PESTE 12 TONE

Numarul anexelor si greutatea bruta
incarcata maxima admisa

NIVELURILE APROBATE IN ANUL FISCAL
2019 CONFORM Legii 227/2015
Ax (e) motor (oare) cu
sistem de
suspensie pneumatica
sau un echivalent ele
recunoscute

Alt sisteme de
suspensie pentru axele
motoare

I. Vehicule cu doua axe
1. Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 13
tone
2. Masa de cel putin 13 tone, dar nu mai mica de 14
tone
3. Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 15
tone
4. Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 18
tone
5. Masa de cel putin 18 tone

0

142

142

395

395

555

555

1257

555

1257

142

248

248

509

509

661

661

1019

1019

1583

1019

1583

1019

1583

II. 3 axe
1. Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 17
tone
2. Masa de cel putin 17 tone, dar mai mica de 18
tone
3. Masa de cel putin 19 tone, dar mai mica de 21
de tone
4. Masa de cel putin 21 de tone, dar mai mica de 23
De tone
5. Masa de cel putin 23 de tone, dar mai mica de 25
de tone1
6.Masa de cel putin 25 de tone, dar mai mica de 26
de tone
7. Masa de cel putin 26 tone

6

III. 4 axe
1. Masa de cel putin 23 de tone, dar mai mica de 25
de tone
2. Masa de cel putin 25 de tone, dar mai mica de
27 de tone
3. Masa de cel putin 27 de tone, dar mai mica de 29
de tone
4. Masa de cel putin 29 de tone, dar mai mica de 31
de tone
5. Masa de cel putin 31 de tone, dar mai mica de 32
de tone
6. Masa de cel putin 32 tone

661

670

670

1046

1046

1661

1661

2464

1661

2464

1661

2464

In cazul unei combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfa cu
masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal
cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator:

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa

I

II

III

2+1 axe
1 Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 14 tone
2 Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 16 tone
3 Masa de cel putin 16 tone, dar mai mica de 18 tone
4 Masa de cel putin 18 tone, dar mai mica de 20 tone
5 Masa de cel putin 20 tone, dar mai mica de 22 tone
6 Masa de cel putin 22 tone, dar mai mica de 23 tone
7 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone
8 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 28 tone
9 Masa de cel putin 28 tone
2+2 axe
1 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone
2 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone
3 Masa de cel putin 26 tone, dar mai mica de 28 tone
4 Masa de cel putin 28 tone, dar mai mica de 29 tone
5 Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone
6 Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 33 tone
7 Masa de cel putin 33 tone, dar mai mica de 36 tone
8 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone
9 Masa de cel putin 38 tone
2+3 axe
1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone
2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone
3 Masa de cel putin 40 tone

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa

Impozitul (in lei/an)
Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie
Alte sisteme de
suspensie pentru axele
pneumatica sau
echivalentele
motoare
recunoscute
0
0
0
64
147
344
445
803
803

0
0
64
147
344
445
803
1408
1408

138
321
528
775
936
1537
2133
2133
2133

321
528
775
936
1537
2133
3239
3239
3239

1698
2363
2363

2363
3211
3211

Impozitul (in lei/an)
Ax(e) motor(oare) cu
Alte sisteme de
sistem de suspensie
suspensie pentru axele
pneumatica sau
motoare
echivalentele
7

recunoscute
IV

V

3+2 axe
1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone
2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone
3 Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone
4 Masa de cel putin 44 tone
3+3 axe
1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone
2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone
3 Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone
4 Masa de cel putin 44 tone

1500
2083
2881
2881

2083
2881
4262
4262

853
1032
1542
1542

1032
1542
2454
2454

Remorci, semiremorci, sau rulote

Masa totala maxima autorizara

NIVELURILE APROBATE IN ANUL
FISCAL 2019 CONFORM Legii 227//2016

a. Pana la 1 tona inclusiv
b. Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone
c.Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d. Peste 5 tone

9
34
52
64

4. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI A
AUTORIZATIILOR
Art.474alin.(2)
din legea
227/2015

Taxa pentru
eliberarea
certificatului de
urbanism,in mediul
rural
Suprafata pentru care se obtine
certificatul de urbanism
a) Pana la 150 m², inclusiv

NIVELURILE
PREVAZUTE
IN Legea 227/2015

NIVELURILE APROBATE
PENTRU ANUL FISCAL
2019

Taxa, in lei

Taxa, in lei

2,5-3

3

b) Intre 151 si 250 m², inclusiv

3-3,5

3,5

c) Intre 251 si 500 m², inclusiv

3,5-4,5

4,5

d) Intre 501 si 750 m², inclusiv

4,5-6

6

e) Intre 751 si 1000 m², inclusiv

6-7

7

f) Peste 1000 m²

7 +0,005 lei/m pentru fiecare
mp care depaseste 1000 mp

8

Art.474
alin.
(10)

Taxa pentru eliberarea
autorizatiei de foraje sau
excavari

0-15 inclusiv lei pentru fiecare
m² afectat

Art.474
alin.(14)

Taxa pentru autorizarea
amplasarii de chioscuri,
tonete, cabine, spatii de
expunere, situate pe caile si
in spatiile publice, precum si
pentru amplasarea corpurilor
si a panourilor de afisaj, a
firmelor si reclamelor.
Taxa pentru eliberarea unei
autorizatii privind lucrarile de
racorduri si bransamente la
retelele publice de apa,
canalizare, gaze, termice,
energie electrica,telefonie si
televiziune prin cablu
Taxa pentru avizarea
certificatului de urbanism de
catre comisia de urbanism si
amenajarea teritoriului, de
catre primari sau de
structurile de specialitate din
cadrul consiliului judetean
Taxa pentru eliberarea
certificatului de
nomenclatura stradala si
adresa

0-8 inclusiv lei pentru fiecare
m² de suprafata ocupata de
constructie

Art.474
alin.(15)

Art.474
alin.(4)

Art.474
alin.(16)

8

8

0-13 lei inclusiv, pentru fiecare
racord

13

0-15 lei, inclusiv

15

0-9 lei, inclusiv
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Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egala cu 30%din cuantumul taxei pentru
eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale.

Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire rezidentiala sau cladire
anexa este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii.
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru alte constructii ,altele decit
rezidentiale si cladiri anexe, este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii,
inclusiv valoarea instalatiilor aferente.
Taxa pentru prelungirea unei autorizatii de constructie este egala cu 30% din cuantumul taxei
pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale.
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare,totala sau partiala , a unei constructii este egala
cu 0,1% din valoarea impozabila stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri, aferenta partii
desfiintate.
Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de santier in vederea
realizarii unei constructii care nu sint incluse in alta autorizatie de construire este egala cu 3% din
valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier.
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere , de corturi, casute sau rulote este
egala cu 2% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie.
Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se calculeaza prin aplicarea cotei de 3% la
valoarea serviciilor de reclama si publicitate (cuprinde orice plata obtinuta sau care urmeaza a fi
obtinuta pentru serviciile de reclama si publicitate ,cu exceptia tva.)
Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se calculeaza anual prin inmultirea
numarului de metri patrati sau a fractiunii de metru patrat a suprafetei afisajului pentru reclama sau
publicitate cu suma stabilita de Consiliul local ,astfel:
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- in cazul unui afisaj situate in locul in care persoana deruleaza o activitate economica ,suma se
stabileste la 32 lei
- in cazul oricarui panou,afisaj sau oricarei altei structuri de afisaj pentru reclama si publicitate
,suma se stabileste la 23 lei
Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte
activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive potrivit Clasificării
activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului
Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia
naţională - CAEN, datorează bugetului local al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în a
cărui rază administrativ-teritorială se desfăşoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală
a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în funcţie de suprafaţa aferentă
activităţilor respective, în sumă de: de 100 lei pentru o suprafaţă de până la 500 m2

Impozitul pe spectacole
Impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit la suma incasata din
vinzarea biletelor de intrare si a abonamentelor,dupa cum urmeaza:
2% in cazul unui spectacol de teatru,balet ,opera,opereta,concert filarmonic sau
alta manifestare muzicala,prezentarea unui film la cinematograf,un spectacol de
circ sau orice competitie sportiva interna sau internationala;
4% in cazul oricarei alte manifestari artistice decit cele enumerate mai sus;
Alte taxe locale
- Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa se stabileste in cuantum de
500 lei.
Taxe speciale
- Taxa intocmire documentatie succesiune se stabileste la suma de 10 lei
- Taxa pentru eliberarea atestatului de producator si a carnetului de comercializare a produselor din
sectorul agricol se stabileste in cuantum de 50 lei, respectiv atestatul de producator in suma de 20 lei,
iar carnetul de comercializare in suma de 30 lei.
- Taxa speciala intocmire si depunere documentatie privind vanzarea terenurilor din extravilan,
conform Legii 17/2014, se stabileste in suma de 20 lei/dosar.
- Taxa eliberare certificat fiscal se stabileste la suma de 10 lei.
- Taxa inchiriere camin cultural 200 lei
- Taxa inchiriere piata comunala 200 lei
- Taxa inchiriere mese piata 5 lei/masa
- Taxa inchiriere buldoexcavator 100 lei/ora
- Taxa inchiriere microbuz 2 lei/km
- taxa Xerox 1 leu/pagina
- Taxa comert stradal 10 lei
- Taxa de remasurare teren 20 lei
- Taxa certificat rol 5 lei
- Taxa certificate de edificare a constructiei 5 lei
- Taxa certificat ca petentul este cunoscut ca proprietar si procesul verbal de identificare a imobilului
5 lei.
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Lista ce cuprinde taxele extrajudiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare,
stabilite in suma fixa, se utilizeaza ca atare, conform Codului Fiscal si celorlalte legi aplicabile .

Presedinte de sedinta,
Vîrban Paulică

Avizat de legalitate,
Secretar,
Iordan Lavinia Ionela
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