ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN
COMUNA VERMEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 70/2015 - privind stabilirea impozitelor,
taxelor locale şi a taxelor speciale pentru anul 2016.

Consiliul local al comunei Vermeş întrunit în şedinţa extraordinară de lucru,
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei, iniţiatorul proiectului,
Având în vedere prevederile :
- adresa Instituţiei Prefectului - judeţul Caraş-Severin cu nr. 3/17957 din 23.12.2015,
înregistrată la instituţia noastră cu nr. 1/1995 din 24.12.2015,
- art. 5 alin. (1) lit. a), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b) si art. 30 din Legea nr. 273 /2006 privind finantele publice loca1e, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Legii nr. 227 / 2015 - privind Codul Fiscal,
- O.G. nr. 2/2001 - privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile
ulterioar,
- Legii nr. 544/2001 - privind liberul acces la informatiile de interes public,
- Legii nr.52 / 2003 - privind transparenta decizionala in administratia publica,
- art. 9, pct. 3 din Carta Europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie
1985 si ratificata prin Legea nr. 199/1997,
- art. 27, art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), din Legea nr. 215 /2001 a administratiei publice
locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Având în vedere avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei
Vermeş şi raportul compartimentului financiar - contabil din cadrul aparatului de specialitate,
Având în vedere prevederile Legii nr. 117 / 1999 - privind taxele extrajudiciare de timbru, cu
modificările şi completări le ulterioare,
Luând în considerare prevederile H.C.L. nr. 38/2012 - privind aprobarea Planului
Urbanistic General şi Regulamentul Local de Urbanism al comunei Vermeş, precum şi prevederile
H.C.L. nr. 2 /2003 - privind delimitarea zonelor din intravilanullocalităţilor, respectiv H.C.L.
nr. 15 / 2006 - privind zonarea terenurilor situate în extravilanullocalităţilor unităţii administrativ
teritoriale,
Ţinând seama de necesităţile de colectare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul
2016 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale pe de o parte, precum şi condiţiile
locale specifice zonei, pe de altă parte.
În temeiul prevederilor art.36, alin. (4), lit. c) şi art. 45, alin (2) lit. c), şi ale art. 115, alin. (1),
lit. b) din Legea nr. 215 /2001 - privind administraţia publică locală, republicată, şi modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. I. - Hotărârea Consiliului Local Vermeş nr. 70/2015 - privind stabilirea impozitelor,
taxelor locale şi a taxelor speciale pentru anul 2016, se modifică şi se completează după cum
urmează:
1. Articolul 1, aliniatul 2, se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 1. (2) Nivelurile stabilite în sume fixe prevăzute în Tabloul cuprinzând valorile
impozabile impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile
începând cu anul fiscal 2016, sunt cuprinse în Anexa nr. 1, la prezenta Hotărâre a Consiliului Local
al comunei Vermeş, tăcând parte integrantă din aceasta.

1. Articolul 2, se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 2. - Pentru plata cu anticipaţie, până la data de 31 martie 2016, a impozitului pe clădiri,
terenuri, a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pe întreg anul 2016 de către
contribuabili se acordă o bonificaţie de 10 %.
Art. II. - Celălalte prevederi din H.C.L. nr. 70/2015 - privind stabilirea impozitelor, taxelor
locale şi a taxelor speciale pentru anul 2016, rămân neschimbate.
Art. III. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează persoanele angajate
la compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului, acestora
revenindu-le şi obligaţia calculării şi producerii dovezii plăţii impozitelor şi taxelor prevăzute în
prezenta hotărâre.

r

Art. IV. - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la locuri vizibile şi
va intră în vigoare începând cu luna ianuarie 2016 şi se comunică potrivit prevederilor art. 48 alin.
(2), art. 49 alin. (1) şi ale art. 115, alin. (3) şi (5) din Legea nr. 215 /2001 - privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la :
Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin,
Primarul comunei Vermeş,
Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,

Preşedinte de şedinţă,
Ion PREDA

Contrasemnează,
Secretarul comunei,
Fănică Ion RÎMPU

Nr.1 din 08.01.2016.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ SEVERIN

ANEXANR.1

COMUNA VERMEŞ
CONSILIUL

La Hotărârea

Consiliului

Local

nr. 1 din 08.01.2016

LOCAL

TABLOUL
CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE
ACESTORA, PRECUM ŞI AMENZI LE APLICABILE ÎNCEPÂND CU ANUL 2016
1.

CODUL FISCAL - TITLUL IX din Legea nr. 227/2015 - Impozite şi taxe locale
CAPITOLUL

1- IMPOZITUL
VALORILE

pe metru pătrat de suprafaţă

construită

ŞI TAXA PE CLĂDIRI

IMPOZABILE

desfăşurată

la clădiri, În cazul persoanelor

fizice

Art. 457 alin. (2) din Codul fis cal
Valoarea impozabilă
- lei/m2-

Tipul clădirii

Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice
şi încălzire (condiţii cumulative)

Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice
sau încălzire

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui
tratament tennic şi/sau chimic

1000

600

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din
cărămidă nearsă, din văIătuci sau din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic şi/sau chimic

300

200

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui
tratament termic şi/sau chimic

200

175

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din
cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic şi/sau chimic

125

75

,
E. In cazul contribuabilului
care deţine la aceea,
adresă încăperi
amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă,
în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-O
F. In cazul contribuabilului
care deţine la aceeaşi adresă încăperi
amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte
scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit. A-O

75% din suma care s-ar aplica 61ădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

Notă: 1. Valoarea impozabilă a unei clădiri se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăsurate a clădirii, exprimată In mp cu valoarea
corespunzătoare din tabelul anterior.
2. Valoarea impozabila se ajustează infuncţie de amplasamentul clădirii, prin înmulţirea sumei determinate conform punctului 1 cu următorii
coeficien fi de corectie:
- Satul Vermes : pentru clădirile situate în zona A cu 1,1; pentru clădirile situate în zona B cu 1,05; iar pentru cele situate în zona C cu 1,00.
- Satele Izgar şi Ersig : pentru clădirile situate în zona A cu 1,05; pentru clădirile situate în zona B cu 1,00; iar pentru cele situate în zona C cu 0,95.
3. Pentru cladirile rezidentiale si cladirile- anexa ajlate in proprietatea persoanelor fizice,
0,1 % asupra valorii impozabile a cladirii.

impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de

4. Pentru cladirile nerezidentiale ajlate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1 % asupra
valorii impozabile a cladirii.
5.Pentru cladirile rezidentiale ajlate in proprietatea sau de tinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote
de 0,1 % asupra valorii imozabile a cladirii.
6.Pentru cladirile nerezidentiale ajlate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei
cote de 1 % asupra valorii imozabile a cladirii.
7. In cazul unei cladiri proprietatea sau detinute de persoane juridice la care nu s- a actualizat valoarea impozabila a cladirilor in ultimii 3 ani anteriori
anului 2016, cota impozitului/taxei pe cladiri este de 5%.
8. Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului, ori a Comunei Vermes. concesionate, închiriate date în administrare sau în folosinţă după
caz persoanelor juridice, altele decât cele de drept public, se stabileste taxa pe clădiri care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor,
titularilor dreptului de administrare sau folosinţă, In condiţiile similare impozitului pe clădiri.

PLATA IMPOZITULUI
1.

Impozitul/taxa

:

pe clădiri se plăteşte

anual în două rate egale până la data de 31 Martie şi 30 Septembrie,

inclusiv.

2. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întreg anul de către contribuabili, până la data de 31 Martie 2016
se acordă o bonificaţie de 10 %.

CAPITOLUL IT - IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN
IMPOZITULITAXA

PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN - TERENURI CU CONSTRUCŢII
SUPRAFATA DE PANA LA 400 m.p.

SI ALTE TERENURI IN

Art. 465 alin. (2) din Codul fiscal
Nivelurile impozituluiltaxei, pe ranguri de localităţi
- lei/ha-

Zona în cadrul localităţii
O

1

II

III

N

V

A

-

-

-

-

889

711

B

-

-

-

-

711

534

C

-

-

-

-

534

355

D

-

-

-

-

-

-

Notă: 1. În cazul unui teren amplasat în intravilan,inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii .precum si
terenul inregistrat in registrul agricol la alte categorie decat cea de terenuri cu constructii in suprafata de pana la 400 m.p.inclusiv impozitul/taxa
pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafetei terenului exprimată În hectare cu suma corespunzătoare prevăzută În tabelul anterior ..

IMPOZITULfT

-

AXA PE TERENURILE

ORICE ALTĂ CATEGORIE

DE FOLOSINŢĂ

-

AMPLASATE

ÎN INTRAVILAN

DECÂT CEA DE TERENURI

CU CONSTRUCŢII-

PESTE 400 m.p. -

Art. 465 alin. (4) din Codul fiscal
- lei/ha-

Nr. eri.

A

B

C

D

Categoria de folosinţă

1

Teren arabil

28

21

19

X

2

Păşune

21

19

15

X

3

Fâneaţă

21

19

15

X

4

Vie

46

35

28

X

5

Livadă

53

46

35

X

6

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

28

21

19

X

7

Teren cu ape

15

l3

8

X

8

Drumuri şi căi ferate

x

x

x

X

9

Teren neproductiv

x

x

x

X

Notă: 1. În cazul unui teren amplasat în intravilan impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin inmultirea suprafetei terenului exprimată În hectare cu suma
corespunzătoare prevăzută În tabelul anterior atât pentru contribuabilii personae fizice cât Şi pentru persoanele juridice.
Impozitul/taxa stabilite prin înmulţirea suprafetei de teren exprimată În hectare cu suma stabilită conform tabelului anterior se va corecta prin
înmulţirea cu coeficienţii de corecţie după cum urmează:
Pentru satul Vermeş se va corecta prin înmulţire cu 1,1 ;
Pentru satele lzgar Şi Ersig se va corecta prin înmulţire cu 1,00.

)
IMPOZITULIT AXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRA VILAN
Art. 465 alin. (7) din Codul fiscal
- lei/haNr. crt.
A

B

C

D

1

Categoria de folosinţă
~
Teren cu construcţii

31

x

x

x

2

Teren arabil

50

x

x

x

3

Păşune

28

x

x

x

4

Fâneaţă

28

x

x

x

5

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la

55

x

x

x

Vie până la intrarea pe rod

x

x

x

x

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

56

x

x

x

Livadă până la intrarea pe rod

X

x

x

x

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

16

x

x

x

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

X

x

x

x

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

6

x

x

x

Teren cu amenajări piscicole

34

x

x

x

9

Drumuri şi căi ferate

x

x

x

x

10

Teren neproductiv

x

x

x

x

5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1

11f.

crt. 5.1

-

Notă : 1. In cazul unui teren amplasat în extravilan impozitul/taxa pe teren se stabilesc prin înmulţirea suprafetei terenului exprimată în hectare cu suma
corespunzătoare prevăzută în tabelul anterior atât pentru contribuabilii personae fizice cât Şi pentru persoanele juridice.
2. Impozitul/ltaxa pe teren stabilite prin înmulţirea suprafetei de teren exprimată în hectare cu suma stabilită conform tabelului anterior se va corecta
prin înmulţirea cu coeficienţii de corecţie după cum urmează:

Pentru satul Vermes se va corecta prin înmulţire cu 1,1 ;
Pentru satele Izgar Şi Ersig se va corecta prin înmulţire cu 1,05.

3.Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului, ori a Comunei Verme s, concesionate, Închiriate date În administrare sau înfolosinţă
după caz persoanelor juridice, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcinajiscală a concesionarilor, /ocatari/or,
titularilor dreptului de administrare sau folosinţă, În condiţiile similare impozitului pe teren.
.
PLATA IMPOZITULUI

:

1.

Impozitul/taxa

pe teren se plăteşte

2.

Pentru plata cu anticipaţie
bonificaţie de 10 %.

anual în două rate egale până la data de 31 Martie şi 30 Septembrie,

a impozitului

CAPITOLUL

pe teren, datorat pentru întreg anul de către contribuabili

m - IMPOZITUL

inclusiv.

până la data de 31 Martie 2016 se acordă o

PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Art. 470 alin. (2) din Codul fiscal
Nr. crt.

Mijloace
Motociclete,tricicluri,cvatricicluri
la 1600 cnr', inclusiv
Motociclete,tricicluri,cvatricicluri
1600 cmc

1
2

cu tracţiune

si autoturisme

cu capacitatea

cilindrica

de peste

cilindrică între 1601 crrr' şi 2000 cm ' inclusiv

3

Autoturisme

4

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 crn ' şi 2600 crrr' inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm ' şi 3000 crrr' inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm '
Autobuze, autocare, microbuze
Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12
tone, inclusiv
Tractoare înrnatriculate
II. Vehicule înregistrate
Vehicule cu capacitate cilindrică:
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 crrr'
Vehicule înreaistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm '
Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

5
6
7
8
9
1.
1.1.
1.2.
2.

cu capacitatea

de transport

1. Vehicule înmatriculate (Iei/200 crn ' sau fracţiune
şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până

mecanică

din aceasta)
8
9
18
72
144
290
24
30
18
lei/200 crrr'
4
6
100 lei/an

")

Art. 470 alin. (5) din Codul fiscal
Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone
Impozitul
Numărul de axe şi greutatea brută Încărcată maximă
(în lei/an)
admisă
Ax( e) motor( oare) cu sistem de suspensie
Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare
pneurnatică sau echivalentele recunoscute
1

două axe
1
2
3
4
5

II

12 tone, dar mai mică
13 tone, dar mai mică
14 tone, dar mai mică
15 tone, dar mai mică
18 tone

O

133

133

367

367

517

517

1169

517

1169

133

231

231

474

474

615

615

947

947

1472

947

1472

947

1472

615

623

3 axe
1
2
3
4
5
6
7

III

Masa de cel puţin
de 13 tone
Masa de cel puţin
de 14 tone
Masa de cel puţin
de 15 tone
Masa de cel puţin
de 18 tone
Masa de cel puţin
Masa de cel
de 17 tone
Masa de cel
de 19 tone
Masa de cel
de 21 tone
Masa de cel
de 23 tone
Masa de cel
de 25 tone
Masa de cel
de 26 tone
Masa de cel

puţin 15 tone, dar mai mică
puţin 17 tone, dar mai mică
puţin J 9 tone, dar mai mică
puţin 21 tone, dar mai mică
puţin 23 tone, dar mai mică
puţin 25 tone, dar mai mică
puţin 26 tone

4 axe
1

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică
de 25 tone

2
3
4
5
6

Masa
de 27
Masa
de 29
Masa
de 31
Masa
de 32
Masa

de cel
tone
de cel
tone
de cel
tone
de cel
tone
de cel

puţin 25 tone, dar mai mică
puţin 27 tone, dar mai mică
puţin 29 tone, dar mai mică
puţin 31 tone, dar mai mică
puţin 32 tone

Art. 470 alin. (6) din Codul fis cal
Combinaţii de autovehicule (autovehicule
12 tone

articulate

Numărul de axe şi greutatea brută Încărcată maximă
admisă
I

sau trenuri

623

973

973

1545

1545

2291

1545

2291

1545

2291

rutiere) de transport

marfă cu masa totală maximă autorizată

egală sau mai mare de

Impozitul
(în lei/an)
Ax( e) motor( oare) cu sistem de suspensie
pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

2+1 axe
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Masa de cel
de 14 tone
Masa de cel
de 16 tone
Masa de cel
de 18 tone
Masa de cel
de 20 tone
Masa de cel
de 22 tone
Masa de cel
de 23 tone
Masa de cel
de 25 tone
Masa de cel
de 28 tone
Masa de cel

puţin 12 tone, dar mai mică
puţin 14 tone, dar mai mică
puţin 16 tone, dar mai mică
puţin 18 tone, dar mai mică
puţin 20 tone, dar mai mică
puţin 22 tone, dar mai mică
puţin 23 tone, dar mai mică
puţin 25 tone, dar mai mică
puţin 28 tone

O

O

O

O

O

60

60

137

137

320

320

414

414

747

747

1310

747

1310

')

II

III

IV

V

2+2 axe
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică
1
de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică
2
de 26 tone
Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică
3
de 28 tone
Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică
4
de 29 tone
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică
5
de 31 tone
Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică
6
de 33 tone
Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică
7
de 36 tone
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică
8
de 38 tone
Masa
de cel puţin 38 tone
9
2+3 axe
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică
1
de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică
2
de 40 tone
3
Masa de cel puţin 40 tone
3+2 axe
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică
1
de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică
2
de 40 tone
Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică
3
de 44 tone
4
Masa de cel puţin 44 tone
3+3 axe
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică
1
de 38 tone

128

299

299

491

491

721

721

871

871

1429

1429

1984

1984

3012

1984

3012

1984

3012

1579

2197

2197

2986

2197

2986

1395

1937

1937

2679

2679

3963

2679

3963

794

960

2
3
4

Masa
de 40
Masa
de 44
Masa

de cel puţin 38 tone, dar mai mică
tone
de cel puţin 40 tone, dar mai mică
tone
de cel puţin 44 tone

960

1434

1434

2283

1434

2283

Art. 470 alin. (7) din Codul fiscal
Remorci, semirernorci

sau rulote
Impozit
Masa totală maximă autorizată
- lei -

a. Până la 1 tonă, inclusiv

9

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

34

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

52

d. Peste 5 tone

64

Art. 470 alin. (8) din Codul fiscal
Mijloace de transport

pe apă

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal

21

2. Bărci fără motor, folosite În alte scopuri

56

3. Bărci cu motor

210

4. Nave de sport şi agrement

1000

5. Scutere de apă

210

6. Remorchere şi Împingătoare:

x

a) până la 500 CP, inclusiv

559

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

909

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

l398

d) peste 4000 CP

2237

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

182

8. Ceamuri, şlepuri şi barje tluviale:

x

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

182

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

280

c) cu capacitatea de Încărcare de peste 3000 de tone

490

PLAT A IMPOZITULUI

:

1. Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual in două rate egale până la data de 31 Martie şi 30 Septembrie, inclusiv.
2.

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru Întreg anul de către contribuabili până la data de 31 Martie 2016 se
acordă o bonificaţie de 10 %.

3.

Sunt scutiti de la plata impozitului pe mijloacele de transport contribuabilii care detin masini agricole autopropulsate si alte masini si
utilaje agricole utilizate efectiv in domeniul agricol.
CAPITOLUL

IV - TAXA PENTRU ELIBERAREA

CERTIFICATELOR,

AVIZELOR

ŞI A AUTORIZAŢIILOR

Art. 474 alin. (1) din Codul fiscal
- lei -

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in mediul urban
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism
a) până la 150 rn", inclusiv
2

6

b) Între 151 şi 250 m , inclusiv

7

c) Între 251 şi 500 m2, inclusiv

9

d) Între 501 şi 750 m2, inclusiv

12

e) Între 751 şi 1000 m", inclusiv

14

f) peste 1000 rn"

14 + 0,01 leii m", pentru fiecare m" care depăşeşte 1000 m

ART. 474 alin (2) din Codul fiscal
Taxa pentru eliberarea

certificatului

de urbanism

in mediul rural

50% din taxa stabilita conf. alin.l

Art. 474 alin. (10) din Codul fiscal
Taxa pentru eliberarea

autorizaţiei

8 lei, pentru fiecare m2 afectat

de foraje sau excavări

Art. 474 alin. (14) din Codul fis cal
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

2

8 lei, pentru fiecare m de suprafaţă

ocupată de construcţie

Art. 474 alin. (15) din Codul fiscal
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri
branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice,
energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu)

Art. 474 alin (3) din Codul fiscal

şi

l O lei pentru fiecare racord

30% din cuantumul

Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism

taxei pentru eliberarea certificatului
initiale

de urbanism

sau a autorizatiei

Art. 474 alin. (4) din Codul fiscal
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

10 lei

Art. 474 alin. (5) din Codul fis cal
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii
rezidentiala sau cladire-anexa

de construire

pentru o cladire

0,5% din valoarea

autorizata

a lucrarilor

de constructii

Art. 474 alin. (6) din Codul fiscal
1% din valoarea
Taxa pentru eliberarea autorizatiei
decat cele mentionate la alin. (5)

de construire

pentru alte constructii

autorizata

a lucrarilorilor de constructie
aferente

+ valoarea instalatiilor

Art. 474 alin. (8) din Codul fiscal

30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei

Taxa pentru prelungirea unei autorizatii de construire
Art. 474 alin.(9) din Codul fiscal
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare totala sau partiala a
unei constructii

initiale
0,1% din valoarea irnpozabila a constructiei stabilita prin determinarea impozitului pe
cladiri aferenta partii desfiintate

Art. 474 alin.(12) din Codul fiscal
Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare oentru lucrari de organizare
de santier

3% din valoarea autorizata a acestora

Art. 474 alin.(13) din Codul fiscal
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere cu
corturi,casute,rulote sau campinguri

2% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii

Art. 474 alin. (16) din Codul fiscal

8 lei

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă
Art. 475 alin. (1) din Codul fiscal

20 lei

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare
Art. 475 alin. (2) din Codul fiscal
50 lei

Taxa pentru eliberarea atestatului de producator si a cametului de
comercializare a produselor agricole
Art. 475 alin. (3) din Codul fiscal

-pentru o suprafata de pana la 500 m.p.

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică

-pentru o suprafata de peste 500 rn.p.

=

= 8 lei/m.p.

la

lei/m.p,

î

CAPITOLUL
Art.477 alin. (5) din
Codul fiscal

V - TAXA PENTRU FOLOSIREA

MIJLOACELOR

Cota taxei pentru serviciul de reclama si publicitate

DE RECLAMĂ

ŞI PUBLICITATE

2% din valoarea serviciului de reclama si publicitate

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate:
- lei/m2 sau fracţiune de m2
Art. 478 alin. (2) din
Codul fis cal

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

32

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

23

CAPITOLUL
Manifestarea

artistică sau activitatea

VI - IMPOZITUL

distractivă:

a)
Art.481 alin.(2)
din Codul fiscal

PE SPECTACOLE

Cota de impozit la suma incasata din van zarea
biletelor

1 % in cazul unui spectacol de teatru,film,opera,opereta,balet,circ

alta manifestare muzicala
b) 3% in cazul oricarei alte manifestari artistice decat cele enumerate
la lit. a).

CAPITOLUL

VII -TAXE SPECIA LE PE ANUL 2016

Art. 484 din Codul fiscal

J.

Taxe remăsurat terenuri intravilan sau extravilan

2.

Taxe Închiriere terenuri În scop agricol

a)

Situate În intravilan

b) Situate În extravilan

40 lei / parcelă
x
4 lei / hectar / an

I

Arabil

sau

150 lei / hectar / an

-

I Păşune

100 lei I hectar I an
3 lei I lună I persoană

3.

Taxă salubritate

4.

Taxă apă

5.

Taxă Închiriere Cămin Cultural Cassian R Munteanu Vermeş

500 Iei I manifestare cu veselă, feţe masă şi huse

6.

Taxă închiriere Cămin Cultural Izgar

200 leii manifestare cu veselă, feţe masă şi huse

7.

Garanţie veselă, feţe masă şi huse

8.

Taxa comert stradal

3 lei I mc

2 x valoarea de inventar a obiectului lipsă
10leimp/zi

CAPITOLUL

vru - ALTE

TAXE LOCALE PE ANUL 2016

Art. 486 din Codul fiscal
l.

x

Taxe stare civilă

a) Oficiere căsătorie În zile lucrătoare după orele de program

25 Iei

b) Oficiere căsătorie în zile nelucrătoare

50 lei

c) Imprimat declaraţie căsătorie

7,5 lei

d) Taxă identificare persoană

7,5 lei

e) Taxă transcriere

40 Iei

f)

Înregistrare rnentiuni

la cerere

2.

Taxă divorţ

3.

Taxă eliberare certificat fiscal

4.

Taxă pentru eliberare de copii heliografice de pe planuri cadastrale
sau de pe alte asemnea planuri

16 lei
500 lei
5 lei
21ei-A4
41ei -A3

CAPITOLUL

IX - ALTE DISPOZIŢII

COMUNE

Art. 489 alin. (4) din
Codul fiscal

Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv impozitul pe teren se majorează cu 200 % începând cu al treilea an.

Art. 489 alin. (5) din
Codul fiscal

Pentru clădirile şi terenurile neîngrijite situate în intravilan impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren se majorează cu 200 % începân cu
cel de-al doilea an.

Art. 489 alin. (6) din
Codul fiscal

Criteriile de încadrare şi constatare în categoria clădirilor şi terenurilor prevăzute la alin. (4) şi alin. (5) se stabilesc prin hotărâri ale
Consiliului Local şi au caracter individual.

CAPITOLUL

X - SANCTIUNI

Art. 493 alin. (3) din
Codul fiscal

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la lit. b)- cu amendă de la 279 lei
la 696 de lei

Art. 493 alin. (4) din
Codul fiscal

Incălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor
de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 325 de lei la 1578 lei.

CAPITOLUL
DISPOZITII
Art. 494 din Codul
fiscal
Art. 495 din Codul
fiscal

XI

FINALE SI TRANZITORII

Implicatiile bugetare ale impozitelor si taxelor locale sunt prevazute conform aliniatelor de la (1)-(12)

In vederea stabilirii impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal2016 se stabilesc regulile prevazute conform aliniatelor
a) - g)

II. LEGEA nr. 117/1999 - privind taxele extrajudiciare

de timbru, cu modificările

ANEXA - LISTA CUPRINZAND
Nr.
crt.

şi completările

ulterioare.

TAXELE EXTRAJUDICIARE

DE TIMBRU

Extras din norma juridică
- lei CAPITOLUL

1

Taxe pentru eliber~rea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti,
Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice

1

2

3

4

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 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
Eliberarea certificatului de producător

2

Punct abrogat prin aii. 80 lit. j) din
nr. 36/2002
Ordonanta
Guvernului
privind impozitele si taxele Iocale

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:

X

- pentru animale sub 2 ani

2

- pentru animale peste 2 ani

2

Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de
proprietate:

X

- pentru animale sub 2 ani

2

- pentru animale peste 2 ani

5

5

Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală

6

Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor certificate medicale folosite În justiţie

Punct abrogat prin art. 1, pct. 144 din
Legea nr. 174/2004 pentru aprobarea
Ordonanţei
Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală
2

•

7

Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar

2

8

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

15

9

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

2

]0

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

2

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

CAPITOLULll
Taxe pentru eliberarea sau preschimba rea actelor de identitate şi Înscrierea menţiunilor În acestea, precum şi pentru eliberarea
permiselor de vânătoare şi de pescuit
Acte de identitate:

X

a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea sau
străini şi pentru persoanele fără
prelungirea valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii
cetăţenie, precum şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor
români

5

]

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 70/2009

b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei
c) viza anuală a carnete lor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără cetăţenie

6

d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate şi legitimaţii provizorii în locul celor
pierdute, furate sau deteriorate

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 70/2009

2

Inregistrarea cererilor persoanelor
permanent de evidenţă a populaţiei

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 70/2009

3

Eliberarea sau viza anuală a penniselor de vânătoare

3

4

Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

2

fizice şi juridice

privind furnizarea

unor date din Registrul

CAPITOLUL
Taxe pentru examinarea
1

conducătorilor

de autovehicule

ITI
în vederea obţinerii permiselor

de conducere

Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule:

x

a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile A, Al, B,
BI şi B+E

6

b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului 11f. 70/2009

c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile
sau subcategoriile B, B l, B+E

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 70/2009

d) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile C, CI, Tr,
D,DI, C+E,D+E,CI+E,DI+E,Tb
şiTV

28

e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile
sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 70/2009

f) obţinerea pennisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 70/2009

2

Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat pennisul de conducere, pentru categoriile
cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul
pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru persoanele care nu au
absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B l, B+E

3

Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile
cuprinse în permisul anulat

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 70/2009

4

Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obţinerea
aceleiaşi categorii a permisului de conducere

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 70/2009

CAPITOLUL
Taxe de înmatriculare
1

a autovehiculelor

şi remorcilor,

autorizare

84

IV

provizorie de circulaţie şi autorizare

Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorci lor:

de circulaţie pentru probe
x

'\

')

a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv

60

b) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată cuprinsă Între 750 kg şi 3500 kg, inclusiv

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 70/2009

c) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3500 kg
2

Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor
sau temporar

şi remorci lor neînmatriculate

3

Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorci lor
CAPITOLUL

145
permanent

9
414

IVI

Taxă pentru furnizare

date

Inregistrarea 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
certificatelor de Înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a
permiselor de conducere şi certificatelor de Înmatriculare
CAPITOLUL
Taxe pentru eliberarea

1

titlurilor

de proprietate

5

V

asupra terenurilor dobândite În baza Legii fondului funciar
modificările şi completările ulterioare

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite În baza Legii fondului
funciar 11f. 18/1991, republicată, cu modificările şi completări le ulterioare, cu excepţia celor pentru
terenurile agricole şi forestiere

OI""

18/1991, republicată,

cu

15

Notă: Potrivit prevederilor art. 2 alin. 2 lit. e) şi t) din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţionalmodificată şi completată "Rangul IV reprezintă - sate reşedinţă de comună, iar Rangul V reprezintă - sate componente ale comunelor".

Secţiunea a IV - a Reţeaua de localităţi,

Întocmit,
Compartiment Contabilitate,
Inspector, Ionela Loredana BARBU
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