ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA CHETANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.46
din 29 septembrie 2009

privind aprobarea unor taxe locale datorate bugetului local

Consiliul Local al comunei Cheţani
Având în vedere Expunerea de motive nr. 2393/28.09.2009 la proiectul de hotărâre
privind privind aprobarea unor taxe locale datorate bugetului propriu precum şi avizul
comisiei de specialitate,
În conformitate cu art.266 şi 267 din Codul fiscal 2007-2008,
În temeiul art.36 alin(4) lit(c) ; art. 45 alin.(2) lit.(c) şi art. 115 alin.(1) lit.(b) din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările
ulterioare,
hotărăşte :
Art.1. Se aprobă taxea locală datorată bugetului propriu al comunei Cheţani pentru
consumul de apă potabilă furnizat la 3 lei/mc.
Art.2. De executarea prezentei hotărâri răspund primarul comunei în calitate de
ordonator principal de credite şi compartimentul impozite şi taxe locale din cadrul primăriei.

PREŞEDINTE
Consilier
Dan Cosmina

Contrasemnează
SECRETAR
Crefelean Ioan

Red/dact.C.I.
Prezenta Hotărârea fot votată cu votul a 9 consilieri „ pentru” şi 2 voturi „contra”.

Întocmit Tcaciuc Ioana_____________
Tehnoredactat Axente Iulia _________

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

Anexa nr.1 la HCJ nr.____/ 2008

TAXE
pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în domeniul construcţiilor pe anul 2008

În domeniul construcţiilor taxele se stabilesc în funcţie de valoarea acestora
sau a instalaţiilor, de suprafaţa terenurilor, astfel:
1. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban,este egală cu suma
stabilită de consiliul local, consiliul judeţean, în funcţie de suprafaţa pentru care se solicită:
mp
a)până la 150
b)între 151 şi 250
c)între 251 şi 500
d)între 501 şi 750
e)între751 şi 1000
f) peste 1000

Taxe prevăzute de Codul
Fiscal (lei)
2,50 – 3,50
3,70 – 4,70
4,80 – 6,00
6,10 – 7,20
7,30 – 8,50
8,50 + 0,013 pentru fiecare
mp care depăşeşte 1.000 mp

Taxă aprobată
2007 (lei)
4,40
5,80
7,50
9,00
10,60
+0,17 lei/mp

Taxă propusă
2008 (lei)
4,50
6,00
7,60
9,10
10,70
+0,02 lei/mp

2. În mediul rural se percepe 50% din taxa prevăzută pentru mediul urban.
3. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care
urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă este egală cu 0,5% din
valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.

4.Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesară studiilor geotehnice,
ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum
şi altor exploatări se calculează înmulţind numărul de metri pătraţi de teren afectat de foraj sau
de excavaţie cu 6,54 lei (RON), pentru fiecare m2 afectat.
5.Pentru eliberarea autorizaţiei pentru construcţiile de şantier, necesare execuţiei lucrărilor de
bază, dacă nu au fost autorizate o dată cu acestea, taxa este de 3 % din valoarea autorizată a
construcţiilor.
6.Pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru organizarea de tabere de corturi, căsuţe
sau rulote, campinguri taxa datorată este de 2% din valoarea autorizată a lucrării sau a
construcţiei.
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 este de 6,54 lei (RON) pentru fiecare m2 de
suprafaţă ocupată de construcţie.
8. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele
prevăzute în alt alineat este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie,
inclusiv instalaţiile aferente.
9. Pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, parţială sau totală, a construcţiilor şi a
amenajărilor taxa datorată este de 0,1% din valoarea impozabilă a acestora. În cazul

desfiinţării parţiale cuantumul taxei se calculează proporţional cu suprafaţa construită a clădirii
supuse demolării.
10. Pentru prelungirea certificatului de urbanism, precum şi a autorizaţiilor de construire taxa
este de 30% din valoarea taxei iniţiale.

11. Pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de racorduri şi branşamente
la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefoane şi
televiziune prin cablu taxa este de 9,35 lei (RON), pentru fiecare racord.

12. Pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea
teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean
taxa este de 15,00 lei (RON).
13. Pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă taxa este de 7,50 lei
(RON).
14. Pentru eliberarea acordului unic de către structurile de specialitate din cadrul Consiliului
Judeţean, taxa este de 35 lei (RON).
15. Pentru avizarea documentaţiei de către Comisia socio-economică de examinare şi avizare a
implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare din cadrul Consiliului
Judeţean, taxa este de 550 lei (RON).
Valoarea minimă de impunere a autorizaţiei de construcţie, pe metru pătrat de
suprafaţă construită - desfăşurată la clădiri şi alte construcţii.
Nr. Felul şi destinaţia construcţiilor
crt.

1.
2.
3.

4.

5.
6.

Valoarea impozabilă(lei/mp)
cu instalaţii de fără
instalaţii
apă,
de
apă,
canalizare,electri canalizare,elect
citate,
ricitate,
încălzire(condiţii încălzire
cumulative)
Aprobat Propus
Aprobat Propus
2007
2008
2007
2008
Clădiri cu pereţi cu cadre din beton 736,30
750,00
436,90 440,00
armat, cărămidă arsă, piatră naturală sau
alte materiale asemănătoare
Clădiri cu pereţi cu lemn, cărămidă 199,70
210,00
124,80 126,00
nearsă,paiantă, vălătuci,şipci sau alte
materiale asemănătoare
Construcţii anexe corpului principal al 124,80
130,00
112,30 115,00
unei clădiri,având pereţi din beton,
cărămidă arsă, piatră sau alte materiale
asemănătoare
Construcţii anexe corpului principal al 74,80
76,00
49,90
51,00
unei clădiri, având pereţi din lemn,
cărămidă arsă, vălătuci, şipci sau alte
materiale asemănătoare
Subsol, demisol sau mansardă utilizată ca 75 % din suma 75 % din suma
locuinţă
care se aplică
care se aplică
Subsol, demisol sau mansardă utilizată cu 50 % din suma 50 % din suma
alte scopuri decât cel de locuinţă
care se aplică
care se aplică

TARIFE

pentru prestările de servicii efectuate pentru persoanele fizice şi juridice pentru anul 2008
Nr.crt. Denumire

Tarif
Aprobat
Propus
2007
2008

1.

Multiplicare pe minitipografie, editare şi tehnoredactare

2.

Cercetarea documentelor, dactilografierea şi eliberarea
certificatelor,devizelor şi copiilor după acte de proprietate sau decrete
de expropriere
Taxe pentru furnizarea de informaţii topografice, cadastrale sub formă
grafică şi format electronic,
a)furnizare de planuri grafice înainte de anul 1989
format A4
format A3
format A2
format A1
format A0
b)furnizare de planuri grafice după anul 1989
format A4
format A3
format A2
format A1
format A0
*Furnizare de planuri în format electronic echivalent
1 trapez la scara de 1:5000
*Furnizare de planuri şi documentaţii pentru obiective
monumente istorice
a) Planuri(de situaţie, pe nivele, faţade,etc)
format A4
format A3
b) Cartoteci format A5
c) Fotografii format A5

3.

4.
5.

Conform calculaţiei
de preţ la fiecare
lucrare
7,30
7,30

15,00
18,00
-

15,00
18,00
35,00
60,00
70,00

20,00
23,00
120,00

20,00
23, 00
50,00
90,00
180,00
120,00

1,00
2,50
0,80
1,50

1,00
2,50
0,80
1,50

* Unităţile administrativ – teritoriale sunt scutite de taxe
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Anexa nr.2 la HCJ nr.____/ 2008

TARIFE
pentru eliberarea acordurilor prealabile şi a autorizaţiilor privind amplasarea şi accesul la drumul
judeţean

Nr.
crt
1.

Denumire tarif
Acord prealabil de amplasare şi acces la drum
1.1 – fără constatare pe teren

UM

Euro/document

Tarif

67,00

1.2 – cu constatare pe teren
1.2.a – cu mijloc de transport asigurat de beneficiar:
1.2.b – cu mijloc de transport asigurat de administratorul
drumului

Euro/document
Euro/document

87,00
87,00+Tt

Notă:Tt=tariful legal(lei/kmxnr.km)pentru utilizarea mijlocului de transport pus la
dispoziţie de administratorul drumului

2.

3.

Autorizaţie de amplasare şi acces:
2.1 – Dacă s-a emis acord prealabil la care s-a încasat deja Euro/document
tariful pentru constatare pe teren
2.2 – Dacă se emite direct autorizaţia fără acord prealabil
sau acordul s-a emis fără constatare pe teren, se include şi
tariful de constatare pe teren astfel:
2.2.a – cu mijloc de transport asigurat de beneficiar:
Euro/document
2.3.b – cu mijloc de transport asigurat de
Euro/document
administratorul drumului:
Acord prealabil(autorizaţie) pentru persoane
fizice(construcţii de locuinţe, garaje, racorduri, instalaţii de
gaze, apă,electricitate)

Tarifele nu includ TVA
Se va lua în calcul cursul BNR al Euro la data plăţii

Euro/document

32,00

54,00
54,00+Tt

21,00
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Anexa nr.3 la HCJ nr.____/ 2008

TARIFE
pentru ocuparea suprafeţelor din zona drumurilor judeţene, în anul 2008

Nr.
crt
1.

Denumire tarif

Tarif

Amplasare panou publicitar
Suprafaţa minimă supusă tarifării va fi suprafaţa rezultată din încadrarea proiectiei
orizontale a panoului la care se adaugă 1,00 m de jur imprejur

1.a – Drum judeţean Nivel I
1.b – Restul drumurilor judeţene
2.

UM
Euro/mp/lună

Euro/mp/lună
Euro/mp/lună

1,00
0,60

Euro/mp/lună
Euro/mp/lună

0,60
0,40

Euro/mp/lună
Euro/mp/lună

0,60
0,40

Spaţiu cu destinaţie comercială(chioşc ,
rulotă, masă pentru desfacerea produselor alimentare şi
nealimentare)
Suprafaţa minimală tarifată va fi suprafaţa obiectivului amplasat la care se adaugă
1,00 m de jur împrejur şi suprafaţa aferentă staţionării autovehiculelor în afara părţii
carosabile

2.a – Drum judeţean Nivel I:
3.b – Restul drumurilor judeţene
3.

Accese la: staţii de distribuţie carburanţi, hoteluri,
moteluri, spaţii comerciale, depozite, etc…
Suprafaţa supusă tarifării reprezintă terenul ocupat din zona drumului pentru realizarea
accesului

3.a – Drum judeţean Nivel I:
3.b – Restul drumurilor judeţene

Notă: Tarifele de acces pentru utilizarea suprafeţei din zona drumurilor judeţene se percep de către administratorul drumului
persoanelor fizice şi juridice, după caz.

Tarifele nu includ TVA
Se va lua în calcul cursul BNR al Euro la data plăţii
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Anexa nr.4 la HCJ nr.____/ 2008

TARIFE
de utilizare a zonei drumurilor judeţene, în anul 2008
Nr.crt. Denumire tarif
1.

2.

3.

4.

Locuri de parcare care deservesc
obiective economice
1.1 – Drum judeţean Nivel I:
1.2 - Restul drumurilor judeţene:
Cabluri electrice, telefonice TV:
2.1 – Traversare aeriana:
2.2 – Subtraversare
2.3 – Cablu subteran în lungul drumului
judeţean:
2.3.a – în ampriză, în afara părţii carosabile:
2.3.b – sub partea carosabilă
2.3.c – în zona de siguranţă
2.4. – stâlpi – cablu aerian în lungul drumului
judeţean:
2.4.a – în ampriză, în afara părţii carosabile:
2.4.b – în zona de siguranţă:
2.5 – Pe poduri:
2.5.a – în canale tehnice:
2.5.b – ancorat pe pod sau în altă soluţie
decât canal tehnic:
Conducte apă, canalizare, aburi şi alte produse
neinflamabile:
– Traversare aeriană:
– Subtraversare:
– Conductă subterană în lungul drumului
judeţean:
3.3.a – în ampriză, în afara părţii carosabile:
3.3.b – sub partea carosabilă
3.3.c – în zona de siguranţă
3.4 – Conductă aeriană în lungul drumului
judeţean:
3.4.a – în ampriză, în afara părţii carosabile
3.4.b – în zona de siguranţă
3.5. - Poduri:
3.5.a – în canale tehnice:
3.5.b – ancorat de pod sau în altă soluţie
decât canal tehnic:
Conducte gaze, ţiţei, alte produse inflamabile:
4.1 – traversare aeriană:
4.2 – subtraversare:
4.3 – conductă subterană în lungul drumului

UM

Tarif

Euro/mp/lună
Euro/mp/lună

0,59
0,35

Euro/mp/lună
Euro/mp/lună

0,15
0,30

Euro/mp/lună
Euro/mp/lună
Euro/mp/lună

0,30
0,40
0,15

Euro/mp/lună
Euro/mp/lună

0,90
0,70

Euro/omp/lună
Euro/mp/lună

1,30
2,30

Euro/mp/lună
Euro/mp/lună

0,87
0,60

Euro/mp/lună
Euro/mp/lună
Euro/mp/lună

0,60
1,00
0,40

Euro/mp/lună
Euro/mp/lună

0,90
0,70

Euro/mp/lună
Euro/mp/lună

6,07
9,44

Euro/mp/lună
Euro/mp/lună

0,87
0,60

Nr.crt. Denumire tarif
judeţean:
4.3.a – în ampriză, în afara părţii carosabile:
4.3.b – sub partea carosabilă:
4.3.c – în zona de siguranţă :
4.4 – conductă aeriană în lungul drumului
judeţean :
4.4.a – în ampriză
4.4.b – în zona de siguranţă
4.5 – Pe poduri
4.5.a – în canale tehnice:
4.5.b – ancorat pe pod sau în altă soluţie
decât canal tehnic:

Tarifele nu includ TVA
Se va lua în calcul cursul BNR al Euro la data plăţii

UM

Tarif

Euro/mp/lună
Euro/mp/lună
Euro/mp/lună

0,60
1,00
0,40

Euro/mp/lună
Euro/mp/lună

1,50
0,90

Euro/mp/lună
Euro/mp/lună

8,09
13,49
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Anexa nr.5 la HCJ nr.____/ 2008

TARIFE
pentru prestările de servicii efectuate pentru persoanele fizice şi juridice
pentru anul 2008

Nr.crt.

2.
3.
4.

Denumirea lucrării
Xerocopie format A4 – faţă
A4 – faţă-verso
Xerocopie format A3 – faţă
A3 – faţă-verso
Cercetarea documentelor, dactilografierea şi eliberarea
certificatelor, devizelor şi copiilor după acte de
proprietate sau decrete de expropriere

Tarif
aprobat
2007
0,30
0,45
0,45
0,55
7,35

Tarif
propus
2008
0,32
0,48
0,48
0,59
7,83
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Anexa nr.6 la HCJ nr.____/ 2008

TAXE PROPUSE DE SERVICIUL SALVAMONT

Nr.crt.
1.
2.

Contribuabil
Hoteluri, vile, pensiuni
Alte unităţi de cazare

Taxa propusă
1 lei/turist/zi
0,6 lei/turist/zi

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

Anexa nr. 7 la HCJ nr.____/ 2008

TAXE
Pentru activităţile de stare civilă şi evidenţa persoanei prestate de către
Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Mureş, în anul 2008

Nr.crt.
1.

Denumirea taxei
Taxa specială pentru verificarea dosarului, întocmirea
referatului şi înaintarea dosarului la INEP Bucureşti,
pentru aprobarea transcrierii în actele de stare civilă
româneşti a certificatului de stare civilă româneşti a
certificatului de stare civilă procurat din străinătate,

Taxa(lei)
30

2.

Taxa specială pentru verificarea dosarului, întocmirea
referatului şi obţinerea dispoziţiei atribuite de
Preşedintele Consiliului Judeţean pentru soluţionarea
cererii de schimbare a numelui şi/ sau prenumelui pe cale
administrativă,

50

3.

Taxa specială de verificare a cererii de solicitare a
certificatului de atestare a domiciliului şi cetăţeniei şi
înaintarea acesteia la instituţia centrală competentă
pentru soluţionare,

20

4.

Taxa specială referitoare la activităţile desfăşurate cu
O.N.G. – urile cu privire la furnizarea de date din
evidenţe

10

