ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA CHETANI
CONIDIAL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr. 36
din 16 august 2010
privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile,impozitele şi taxele locale şi alte
taxe asimilate acestora,precum şi amenzile aplicabile în anul 2011
Consiliul local Cheţani, întrunit în şedinţă extraordinară de lucru,
Văzând Expunerea de motive a Primarului comunei Chetani nr.2631 din 11 august 2010
privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile,impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate
acestora,precum şi amenzile aplicabile în anul 2011, prin prevederile:
- Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, a
- H.G. nr. 44/2004, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal,
-H.G. nr. 956 din 19 august 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.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
- Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii,republicată,
- Ordinul MTCT nr.1430/2005,pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.50/1991,
- OUG Nr.59/30 iunie 2010 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal,
- H.G. nr.768/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal aprobate prin H.G. nr.44/2004
-HG nr.791/02.08.2010 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr.571 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr.44/2004 precum şi pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale
Referatul compartimentului financiar contabil, impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei cu
nr.2690/16.08.2010 privind modificările la impozitele datorate de persoanele fizice conform OUG
nr.59/2010,
Avizul comun al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local,
În temeiul art. 36, alin. (2), lit “b” , alin. (4), lit. “c” precum şi ale art. 45 alin.(2) lit.”c” şi art.
115, alin. (1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu
modificările şi completările ulterioare,
Hotărăşte:
Art. 1. Se aprobă, incepand cu data de 01.01.2011 , nivelul impozitelor si a taxelor locale, asa
cum sunt cuprinse in Anexele nr. 1-17, care fac parte integranta din prezenta hotarare.
IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI
Art. 2. In cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri, se calculează prin aplicarea cotei de
impozitare de 0,1% la valorea impozabila a clădirii prevăzute in Anexa nr. 1.
In cazul unei cladiri care are pereti exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii
impozabile a cladirii se identifica in tabelul cuprins in Anexa nr. 1 valoarea impozabila cea mai mare
corespunzatoare tipului cladirii respective.
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Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei, se determina prin inmultirea suprafetei construite
desfasurate a acesteia, exprimate in mp, cu valoarea corespunzatoare, exprimata in lei/mp, din Anexa nr. 1.
Pentru determinarea suprafeţei construite desfăşurate, în cazul clădirilor care nu pot fi efectiv
măsurate pe conturul exterior, asupra suprafeţei utile se aplică coeficientul de transformare de 1,20.
Valoarea impozabilă a cladirii, se reduce în functie de anul terminarii acesteia, după cum urmează:
a) cu 20%, pentru cladirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului
fiscal de referinta;
b) cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la
data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;
In cazul cladirii utilizate ca locuinta, a carei suprafata construita depaseste 150 de mp,
valoarea impozabila a acesteia determinata, se majoreaza cu cate 5% pentru fiecare 50 mp sau fractiune
din acestia.
In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare,
modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminarii se actualizeaza, astfel ca acesta se
considera ca fiind cel in care au fost terminate aceste ultime lucrari.
Art. 3. (1)Persoanele fizice care deţin mai multe clădiri cu destinaţia de locuinţă, altele decât cele
închiriate, impozitul pe clădiri se majorează după cum urmează:
a) cu 65% pentru prima clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 150% pentru cea de a doua clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 75% pentru cea de a treia clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu;
d) cu 300% pentru cea de a patra clădire şi următoarele, în afara celei de la adresa de domiciliu.
Nu intra sub incidenta alin. 1 persoanele fizice care detin in proprietate cladiri dobandite prin
succesiune legala.
(2) Ordinea numerică a proprietăţilor se determină în raport de anul dobândirii clădirii,
indiferent sub ce formă, rezultat din documentele care atestă calitatea de proprietar.
(3) Contribuabilii care intra sub incidenţa alin. 1 au obligaţia să depună o declaraţie specială
la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială
îşi au domiciliul, precum şi la cele în a căror rază teritorială sunt situate clădirile respective.
Art. 4. Impozitul pe clădiri, în cazul persoanelor juridice se calculează prin aplicarea cotei de 1,0
% aplicată la valoarea de inventar a clădirilor in cazul în care cladirile au fost reevaluate sau dobandite in
ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta – conform Anexei nr. 2 .
Art. 5. Impozitul pe clădiri, în cazul persoanelor juridice se calculează prin aplicarea cotei de 7,6
% aplicată la valoarea de inventar a clădirilor, in cazul în care cladirile nu au fost dobandite sau nu au fost
reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta – conform Anexei nr. 2.
Art. 6. Pentru clădirile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar impozitul pe clădiri se
determină asupra valorii din contract a cladirii, şi se datorează de către locatar.
Art. 7. In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare,
modificare sau extindere de catre locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are obligatia sa comunice
locatorului valoarea lucrarilor executate pentru depunerea unei noi declaratii fiscale, in termen de 30 de
zile de la data terminarii lucrarilor respective.
Art. 8. Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrative
teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare sau in folosinta, dupa caz, persoanelor juridice, se
stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului
de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri.
ART. 9. SUNT SCUTITE DE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRI, A IMPOZITULUI PE TEREN SI A
TAXEI ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT, ORGANIZATIILE CARE AU CA UNICĂ ACTIVITATE
ACORDAREA DE SERVICII SOCIALE IN UNITATI SPECIALIZATE CARE ASIGURA GAZDUIRE, INGRIJIRE
SOCIALA SI MEDICALA, ASISTENTA, OCROTIRE, ACTIVITATI DE RECUPERARE, REABILITARE SI REINSERTIE
SOCIALA PENTRU COPIL, FAMILIE, PERSOANE CU HANDICAP, PERSOANE VARSTNICE, PRECUM SI PENTRU
ALTE PERSOANE AFLATE IN DIFICULTATE, IN CONDITIILE LEGII.
Art. 10. Impozitul pe clădirile şi anexele acestora, pentru ONG- urile, fundaţiile şi asociaţiile non
profit care desfăşoară activităţi sociale, culturale, de educaţie si invatamant, se calculeaza prin aplicarea
cotei de 0,25% asupra valorii de inventar, pentru cladirile reevaluate sau dobandite in ultimii 3 ani
anteriori anului fiscal de referinta – conform Anexei nr. 2.
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Impozitul pe clădirile şi anexele acestora, pentru ONG- urile, fundaţiile şi asociaţiile non profit
care desfăşoară activităţi sociale, culturale, de educaţie şi învăţământ, se calculeaza prin aplicarea cotei de
5% asupra valorii de inventar pentru cladirile care nu au fost reevaluate sau nu au fost dobandite in ultimii
3 ani anteriori anului fiscal de referinta – conform Anexei nr. 2.
Art. 11. Se imputernicesc persoanele din cadrul primăriei comunei Chetani cu atributii în
domeniul stabilirii impozitelor si taxelor locale sa stabileasca urmare a declaratiilor de impunere, a
documentelor justificative, si verificarii la fata locului dupa caz, cladirile utilizate pentru activitati social
umanitare, conform pct.19 art. 250 alin 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, si sa efectueze
cuvenitele inscrieri in evidentele fiscale.
Art. 12. In cazul cladirilor a caror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii, valoarea
impozabila se reduce cu 15%. – conform Anexei nr. 2 .
Art. 13. Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual, în doua rate egale, astfel: până la 31 martie, şi
până la 30 septembrie inclusiv.
Impozitul anual pe cladiri, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice sau
juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.
In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri amplasate pe raza aceleasi
unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 de lei se refera la impozitul pe cladiri cumulat.
Art. 14. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul an de catre
persoanele fizice, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda bonificatie de 10%.
IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN
Art. 15. Impozitul pe terenurile situate în intravilan se stabileşte conform Anexei nr. 3.
Art. 16. Impozitul pe terenurile amplasate in intravilan cu alta categorie de folosinta decat cu
terenuri cu constructii, se stabileste conform Anexei nr. 4.
In cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat in intravilan, inregistrat la
registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se
calculeaza conform Anexei nr. 4, numai daca indeplinesc cumulativ, urmatoarele conditii:
- a) au prevazut in statut, ca obiect de activitate, agricultura
- b) au inregistrate in evidenta contabila venituri si cheltuieli in desfasurarea obiectului de
activitate de la pct.a.
In caz contrar, impozitul pe terenul situat in intravilanul localitatii, datorat de contribuabilii
persoane juridice, se calculeaza conform Anexei nr. 3.
Art. 17. Impozitul pe terenurile amplasate in extravilan, se stabileste conform Anexei nr.5.
Art. 18. Persoanele fizice care ocupa si/sau folosesc terenuri aferente tutuor imobilelor, pentru
care nu platesc chirie si nici impozit vor achita o taxa anuala echivalenta cu impozitul pe teren.
Art. 19. Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrative
teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare sau in folosinta, se stabileste taxa pe teren care
reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de
folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe teren.
Art. 20. In cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intraga durata
a acestuia, impozitul pe teren se datoreaza de catre locatar.
Art. 21. Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, în doua rate egale, astfel: până la 31 martie, şi
până la 30 septembrie inclusiv.
Art. 22. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an de catre
persoanele fizice, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda bonificatie de 10%.
IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art. 23. (1) Contribuabilii care deţin mijloace de transport cu tracţiune mecanică datorează
impozit anual stabilit în funcţie de capacitatea cilindrică a acestora, pentru fiecare 200 cmc sau fracţiune
din aceştia, conform Anexei nr. 6.
(2) Pentru autovehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone,
impozitul se stabileşte conform Anexei nr. 7.
(3) Pentru combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport
marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone impozitul se stabileşte conform Anexei nr. 8.
(4) Pentru remorci, semiremorci si rulote, impozitul se stabileste conform Anexei nr. 9.
(5) Pentru anul 2011 , nu se instituie impozit asupra vehicolelor lente, conform Anexei nr. 10.
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Art. 24. Impozitul pe mijloacele de transport se plăteşte anual, în doua rate egale, astfel: până la
31 martie, şi până la 30 septembrie inclusiv.
Art. 25. Pentru plata cu anticipatie a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorata pentru
intregul an de catre persoanele fizice, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda bonificatie de
10%.
TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
Art. 26. Contribuabilii care beneficiază sub diverse forme de serviciul de reclamă şi publicitate
sunt obligaţi să încheie contracte în acest sens şi datorează bugetului local o taxa de reclamă şi
publicitate de 4% din valoarea contractului , exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă, conform
Anexei nr. 11.
Art. 27. Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se datoreaza de la data intrarii in vigoare a
contractului de publicitate si se varsa la bugetul local, lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare pentru
luna curenta.
Art. 28. Taxa pentru panou, afisaj sau structura de afisaj folosit in scop de reclama si publicitate,
situate in locul in care persoana deruleaza o activitate economica, se aplica conform Anexei nr. 11.
Art. 29. In cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj folosit in scop de reclama si
publicitate, taxa se aplica conform Anexei nr. 11.
Art. 30. Persoanele care datoreaza aceasta taxa sunt obligate sa depuna declaratie fiscala la
compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, in termen de 30 de zile de la
data amplasarii, modificarii sau a demontarii.
Art. 31. Taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate se plateste anual, anticipat sau
trimestrial, in patru rate egale, pana la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie,
inclusiv.
IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Art. 32. Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva sau o alta
activitate distractiva in Romania are obligatia de a plati impozit pe spectacol prin aplicarea cotei
corespunzatoare asupra sumei incasate din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor, conform
Anexei nr. 12.
Pentru activităţile artistice şi distractive de videotecă şi discotecă impozitul pe spectacole se
stabileşte în funcţie de suprafaţa incintei în care se desfăşoară spectacolul, pe zi de funcţionare, conform
Anexei nr. 12.
Impozitul pe spectacol se plateste lunar, pana la data de 15 inclusiv, a lunii urmatoare celei in care
a avut loc spectacolul.
TAXE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIILOR,CERTIFICATELOR SI
AVIZELOR
Art.33. Taxele pentru eliberarea autorizaţiilor,certificatelor şi avizelor de orice fel sunt cele
prevăzute în anexa nr.13.

TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
Art. 34. Pentru anul 2011, pentru taxele extrajudiciare de timbru, se aplica nivelurile prevazute
in H.G. nr. 1514 din 25.10.2006, privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale
si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2011, conform anexei nr.14.
ALTE TAXE LOCALE
Art..35. Se stabilesc alte taxe locale conform anexei nr.15
SCUTIRI DE LA PLATA IMPOZITELOR SI A TAXELOR LOCALE
Art.36. Scutirile de la plata impozitelor şi a taxelor locale sunt cele prevăzute în anexa nr.16,
care face parte integrantă din prezenta.

SANCTIUNI
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Art.37. Pentru nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri, sancţiunile aplicabile persoanelor
fizice sau juridice sunt cele prevăzute în anexa nr.17.
Art. 38. Se aproba anularea creantelor restante si accesoriilor acestora, in sume mai mici de 10
lei, pentru pozitiile de rol care au restante la data de 31.12.2010, pe fiecare sursa in parte, pentru
contribuabilii persoane fizice, cu exceptia impozitului pe teren extravilan, impozitului pe teren intravilan
agricol, a taxei de habitat si a taxei de salubritate si pentru contribuabilii persoane juridice, cu exceptia
taxei de afisaj.
Art.39. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde dl.Cucerzan Marius,primarul
comunei Chetani şi d-na Strain Delia Maria, consilier din cadrul primăriei.
Art.40. Prezenta hotărîre se va comunica:
Instituţiei Prefectului – Judetul Mures
Primarului comunei
Afisare
PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
Pantea Gheorghe

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Crefelean Ioan

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu votul a 11 consilieri din cei 11 consilieri prezenti la sedintă
Dact/Red.C
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ANEXE la HCL nr. 36/16.08. 2010

ANEXA NR. 1
IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI - PERSOANE FIZICE
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.294 alin.(7)
VALORI IMPOZABILE
Pe metru patrat de suprafata construita, desfasurata *), la cladiri in cazul persoanelor fizice
Tipul cladirii

Niveluri pentru anul 2011
Valoare impozabila
Lei /mp
Cu instalati de apa , Fara instalati de apa ,
canalizare, electrice
canalizare,
si incalzire (conditii
electricitate sau
cumulative)
incalzire

1
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 pereti 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 pereti exteriori din
caramida arsa sau din orice alte
materiale rezultate in urma unui
tratament termic si/sau chimic
D. Cladire – anexa cu pereti 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 aceeasi adresa incaperi amplasate la
susbol, la demisol si/sau la mansarda,
utitlizate ca locuinta, in oricare dintre
tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D.
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2

3

806

478

219

137

137

123

82

54

75 % din suma
care s-ar aplica
cladirii

75 % din suma care
s-ar aplica cladirii

F. In cazul contribuabilului care detine
la aceeasi adresa incaperi amplasate la
subsol, la demisol si/sau la mansarda,
utilizate in alte scopuri decat cel de
locuinta, in oricare dintre tipurile de
cladiri prevazute la lit. A-D.

50 % din suma
care s-ar aplica
cladirii

50 % din suma care
s-ar aplica cladirii

ANEXA NR. 2
IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI - PERSOANE JURIDICE
Nr.crt.
Specificatie
Cota pentru anul 2011
1
2
3
4

Pentru cladirile care au fost reevaluate in ultimii 3
1,0%
ani anteriori anului fiscal de referinta
Pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii
7,6 %
3 ani anteriori anului fiscal de referinta
Pentru cladirile a caror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii,
valoarea impozabila se reduce cu 15%, la care se aplica cota de impozitare aferenta.
Pt. ONG- urile, fundaţiile şi asociaţiile non profit care
desfăşoară activităţi sociale, culturale, de educaţie şi
0,25 %
învăţământ, care detin cladiri care au fost reevaluate
in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta
Pt. ONG- urile, fundaţiile şi asociaţiile non profit care
desfăşoară activităţi sociale, culturale, de educaţie şi
5,0 %
învăţământ, care detin cladiri care nu au fost
reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de
referinta

ANEXA NR. 3
IMPOZITUL SI TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN –
TERENURI CU CONSTRUCTII
Art.258 alin.(2)
1. Impozitul pe terenurile deţinute de persoane fizice sau juridice
Niveluri pentru anul 2011
lei/ha
Chetani
Zona D rang. V 153 lei/ha
Hădăreni
Grindeni

ANEXA NR. 4
IMPOZITUL SI TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN - ORICE
ALTA CATEGORIE DE FOLOSINTA DECAT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII –
Art.258 alin.(4)
Lei/ha
Nr
Zona
Zona C
7

Crt

_____________
Categoria de folosinta

1
2
3
4
5
6

Teren arabil
Păşune
Fâneaţa
Vie
Livada
Pădure sau alt teren cu
vegetaţie forestieră
7 Teren cu ape
8 Drumuri si cai ferate
9 Neproductiv

Chetani
Hădăreni
Grindeni
Niveluri
pentru anul
2011
16
13
13
24
30
16
7
X
X

ANEXA NR. 5
IMPOZITUL SI TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN
Art.258 alin.(6)
Nr
Zona
Crt _______________________________
C
Categoria de folosinta
Niveluri
pentru
anul
2011
1. Teren cu constructii
2. Arabil
3. Păşune

22
39
19

4. Fâneaţa

19

5. Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la
nr. crt.5.1
5.1 Vie pana la intrarea pe rod
6. Livada pe rod, alta decat cea prevazuta
la nr. crt. 6.1
6.1 Livada pana la intrarea pe rod
7. Padure sau alt teren cu vegetatie
forestiera, cu exceptia celui prevazut
la nr. crt. 7.1.
7.1 Paduri in varsta de pana la 20 de ani si
paduri cu rol de protectie
8. Teren cu apa, altul decat cel cu
amenjari piscicole
8.1 Teren cu amenajari piscicole
9. Drumuri si cai ferate
10. Teren neproductiv

43
x
43
X
10

X
3
24
X
X
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Lei/ha

ANEXA NR. 6
IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art.263 alin.(2)
- suma, in lei, pentru fiecare grupa de 200 cmc sau fractiune din aceasta
Nr.
crt.

Tipuri de autovehicule

1.

Niveluri
pentru anul
2011
8

Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea
cilindrică de pana la 1600 cmc, inclusiv
2.
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cmc si 2000
18
cmc, inclusiv
3.
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cmc si 2600
72
cmc, inclusiv
4.
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc si 3000
144
cmc, inclusiv
5.
Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cmc
290
6.
Autobuze, autocare, microbuze
24
7
Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la
30
12 tone inclusiv
8
Tractoare inmatriculate
18
Pentru ataşe impozitul anual se stabileşte la nivelul a 50% din taxa datorată pentru
motociclete, motorete si scutere.

ANEXA NR. 7
IMPOZIT PE AUTOVEHICULE DE TRANSPORT MARFĂ CU MASA TOTALĂ
AUTORIZATĂ EGALA SAU MAI MARE DE 12 TONE
Art.263 alin.(4)
Impozitul, in lei, pt.
Impozitul, in lei, pt. vehiculele
Numarul axelor
vehiculele angajate
angajate
si masa totala
exclusiv in operatiunile de
exclusiv in operatiunile de
maxima
transport intern
transport intern
autorizata
Nivel pentru anul 2011
si international
Nivel pentru anul 2011
Vehicule cu
Vehicule
Vehicule cu
Vehicule cu
sistem de
cu
sistem de
alt sistem de
suspensie
suspensie
suspensie
alt sistem
de
pneumatic sau
pneumatic
sau
suspensie
echivalent
echivalent
recunoscut
recunoscut
Vehicule cu doua axe:
Masa nu mai putin
0
102
0
127
de 12 tone, dar nu
mai mult de 13
tone
Masa nu mai putin
102
282
127
352
de 13 tone, dar nu
mai mult de 14
9

tone
Masa nu mai putin
de 14 tone, dar nu
mai mult de 15
tone
Masa nu mai putin
de 15 tone, dar nu
mai mult de 18
tone
Vehicule cu trei axe:
Masa nu mai putin
de 15 tone, dar nu
mai mult de 17
tone
Masa nu mai putin
de 17 tone, dar nu
mai mult de 19
tone
Masa nu mai putin
de 19 tone, dar nu
mai mult de 21
tone
Masa nu mai putin
de 21 tone, dar nu
mai mult de 23
tone
Masa nu mai putin
de 23 tone, dar nu
mai mult de 25
tone
Masa nu mai putin
de 25 tone, dar nu
mai mult de 26
tone
Vehicule cu patru axe:
Masa nu mai putin
de 23 tone, dar nu
mai mult de 25
tone
Masa nu mai putin
de 25 tone, dar nu
mai mult de 27
tone
Masa nu mai putin
de 27 tone, dar nu
mai mult de 29
tone
Masa nu mai putin
de 29 tone, dar nu
mai mult de31
tone

282

396

352

495

396

897

495

1.121

102

177

127

221

177

364

221

454

364

472

454

589

472

727

589

908

727

1.129

908

1.412

727

1.129

908

1.412

472

478

589

598

478

747

598

933

747

1.185

933

1.481

1.185

1.758

1.481

2.197
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Masa nu mai putin
de 31 tone, dar nu
mai mult de 32
tone

1.185

1.758

1.481

2.197

ANEXA NR. 8
IMPOZITUL PE COMBINATII DE AUTOVEHICULE (AUTOVEHICULE
ARTICULATE SAU TRENURI RUTIERE) DE TRANSPORT MARFA CU MASA
TOTALA MAXIMA AUTORIZATA EGALA SAU MAI MARE DE 12 TONE
Art.263 alin.(5)
Numarul axelor si
masa totala maxima
autorizata

Vehicule cu 2+1axe:
Masa nu mai putin de
12 tone, dar nu mai
mult de 14 tone
Masa nu mai putin de
14 tone, dar nu mai
mult de 16 tone
Masa nu mai putin de
16 tone, dar nu mai
mult de 18 tone
Masa nu mai putin de
18 tone, dar nu mai
mult de 20 tone
Masa nu mai putin de
20 tone, dar nu mai
mult de 22 tone
Masa nu mai putin de
22tone, dar nu mai
mult de 23tone
Masa nu mai putin de
23 tone, dar nu mai

Impozitul, in lei, pt.
vehiculele angajate
exclusiv in operatiunile de
transport intern
Nivel pentru anul 2011

Impozitul, in lei, pt.
vehiculele angajate
exclusiv in operatiunile de
transport intern
si international
Nivel pentru anul 2011
Vehicule cu
Vehicule cu
sistem de
alt sistem de
suspensie
suspensie
pneumatic
sau echivalent
recunoscut

Vehicule cu
sistem de
suspensie
pneumatic
sau
echivalent
recunoscut

Vehicule
cu
alt sistem
de
suspensie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

0

58

46

105

58

131

105

246

131

307

246

318

307

397

318

573

397

716

11

mult de 25 tone
Masa nu mai putin de
25 tone, dar nu mai
mult de 28 tone
Vehicule cu 2+2 axe
Masa nu mai putin de
23 tone, dar nu mai
mult de 25 tone
Masa nu mai putin de
25 tone, dar nu mai
mult de 26 tone
Masa nu mai putin de
26 tone, dar nu mai
mult de 28 tone
Masa nu mai putin de
28 tone, dar nu mai
mult de 29 tone
Masa nu mai putin de
29 tone, dar nu mai
mult de31 tone
Masa nu mai putin de
31 tone, dar nu mai
mult de 33 tone
Masa nu mai putin de
33 tone, dar nu mai
mult de 36 tone
Masa nu mai putin de
36 tone, dar nu mai
mult de 38 tone
Vehicule cu 2+3 axe
Masa nu mai putin de
36 tone, dar nu mai
mult de 38 tone
Masa nu mai putin de
38 tone, dar nu mai
mult de 40 tone
Vehicule cu 3+2 axe
Masa nu mai putin de
36 tone, dar nu mai
mult de 38 tone
Masa nu mai putin de
38 tone, dar nu mai
mult de 40 tone
Masa nu mai putin de
40 tone, dar nu mai
mult de 44 tone
Vehicule cu 3+3 axe
Masa nu mai putin de
36 tone, dar nu mai

573

1.005

716

1.256

99

230

123

287

230

377

287

471

377

553

471

692

553

668

692

835

668

1.097

835

1.371

1.097

1.522

1.371

1.902

1.522

2.311

1.902

2.888

1.522

2.311

1.902

2.888

1.211

1.686

1.514

2.107

1.686

2.291

2.107

2.863

1.070

1.486

1.338

1.857

1.486

2.055

1.857

2.569

2.055

3.040

2.569

3.800

609

737

1.100

921

12

mult de 38 tone
Masa nu mai putin de
38 tone, dar nu mai
mult de 40 tone
Masa nu mai putin de
40 tone, dar nu mai
mult de 44 tone

737

1.100

921

1.375

1.100

1.751

1.375

2.189

ANEXA NR.9
IMPOZIT PE REMORCI, SEMIREMORCI SAU RULOTE:
Art.263 alin.(6)
Impozitul,in lei
Nivel
pt.anul 2011
Masa totala maxima autorizata:
a) până la o tonă, 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

ANEXA NR. 10
IMPOZITUL PE VEHICOLELE LENTE
Pentru anul 2011 – 0 lei/an/vehicol.
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8
29
44
55

ANEXA NR. 11
TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE
Nr.
crt.

Tip taxa

1

In cazul unui afisaj
situat in locul in care
persoana deruleaza o
activitate economica
In cazul oricarui alt
panou, afisaj sau
structura de afisaj
pentru reclama si
publicitate
Taxa pentru serviciile
de reclama si
publicitate

2

3

Niveluri pentru
anul 2011
lei/mp sau fractiune
de mp
28

20

4 % asupra valorii
serviciilor de
reclama si
publicitate
prevazute in
contract

ANEXA NR. 12
IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Art.271 alin.(2)
Nr.
crt.
1
2
3

4

Specificatie
Videoteci
Discoteci
Pentru manifestările artistice de teatru,
de operă, de operetă, de filarmonică,
cinematografice, muzicale, de circ,
precum şi pentru competiţiile sportive
interne şi internaţionale
Pentru oricare alte manifestari, altele
decat cele de mai sus, respectiv
manifestările artistice de genul:
festivaluri, concursuri, cenacluri,
serate, recitaluri sau alte asemenea
manifestări artistice ori distractive
care au un caracter ocazional

Nivel pt. anul 2011
Lei/mp/zi
1 leu/m.p.
1 leu/mp.
Cota de 2,5 %
din suma incasata din
vanzarea biletelor si a
abonamentelor
Cota de 6,5 %
din suma incasata din
vanzarea biletelor si a
abonamentelor

ANEXA NR.13
TAXA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIILOR,CERTIFICATELOR ŞI
AVIZELOR
14

Art.267 alin.(1)
1. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6

Suprafata
Până la 150 m.p.inclusiv
Între 151 şi 250 m.p. inclusiv
Între 251 şi 500 m.p. inclusiv
Între 501 şi 750 m.p. inclusiv
Între 751 şi 1.000 m.p.inclusiv
Peste 1.000 m.p.

Lei
5
6
8
10
12
12 lei + 0,01 m.p.pentru fiecare
m.p.ce dep[;e;te 1.000 m.p.

2. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de constructie locuinte – 0,5% din valoarea autorizată
3. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei pentru alte construcţii – 1% din valoarea autorizată
4. Taxa pentru demolare constructii – 1% din valoarea impozabilă
5. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de foraje şi escavări – 7 lei pentru fiecare
m.p.afectat,art.267 alin.(4)
6.Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri,tonete,cabine,spaţii de
expunere, situate pe căile şi spaţiile publice,precum şi pentru amplasarea corpurilor şi panourilor
de afişaj, a firmelor şi reclamelor – 7 lei/m.p., art.267 alin.(7)
7. Taxă pentru eliberarea autorizatiei pentru lucrări de racorduri şi branşamente la reţelele de
apă,canalizare,gaze,termice,electrice, telefonie şi televiziune prin cablu – 11 lei/racord, art.267
alin.(11)
8. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către primar – 13 lei, art.267 alin.(12)
9. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală-8 lei art.267 alin.(13)
10.Taxa pentru eliberarea autorizaţiei pentru desfăşurarea unei activităţi economice – 13
lei,art.268 alin.(1)
11.Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare – 17 lei ,art.268 alin.(2)
12.Taxa pentru eliberarea autorizatiei alimentaţie publică/viză anuală: art.268 alin.(5)
- până la 20 locuri: 150 lei/an
- de la 21 la 40 locuri: 300 lei/an
- peste 40 locuri: 600 lei/an
13. Taxa pentru eliberare de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea
planuri – 16 lei/exemplar, art.268 alin.(3)
14.Taxa pentru eliberarea certificatului de producător: 30 lei, art.268 alin.(4)
15.Viza trimestrială: - 15 lei
16. Taxă pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legilor
fondului funciar: 13 lei
ANEXA NR.14.
TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
1. eliberarea certificatelor de proprietate a animalelor,pe cap de animal – 2 lei
2. certificarea(transcrierea) transmisiunii proprietărţii asupra animalelor,pe cap de animal:
- pentru animale sub 2 ani: 2 lei
- pentru animale peste 2 ani: 2 lei
3. eliberarea certificatelor fiscale: 5 lei
4. Eliberarea altor certificate în locul celor distruse,furate,pierdute,sau deteriorate. 2 lei
15

ANEXA NR.15
ALTE TAXE LOCALE
1. Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice – 14 lei/zi
ANEXA NR.16
SCUTIRI DE LA PLATA IMPOZITELOR ŞI A TAXELOR LOCALE
Conform art.284. alin.4l.impozitul pe clădiri,teren şi taxa pentru eliberarea unei autorizaţii
pentru desfăşurarea unei activităţi economice nu se datorează de către persoanele cu handicap
grav sau accentuat şi de persoanele încadrate în gradul I.de invaliditate
Mai sunt scutiţi de la plata impozitelor şi taxelor locale veteranii de război şi văduvele
veteranilor de război necăsătorite, deţinuţii politici conform Legii nr.118/1990, conform
art.284.lit.a. şi b.
ANEXA NR:17
SANCTIUNI
În cazul persoanelor fizice:
- art.294,alin.2
a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere pe clădiri,tereenuri,mijloace de
transport,certificat de urbanism şi construcţie,impozite pe spectacol ( până la data de 15 a lunii
următoare), unităţi de cazare: amendă -110 lei
b) – nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la articolul anterior: amendă-310 lei
În cazul persoanelor juridice:
- art.294:
a) - depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere (până la 31 ianuarie a fiecărui an)
amendă-380 lei
b) – nedepunerea declaraţiei de impunere : amenda -1100 lei
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