ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal - 737455 – REBRICEA - Telefon/fax:
0235/457050; Telefon/fax : 0335/819630

HOTĂRÂREA Nr. 82/2013
privind stabilirea de impozite şi taxe locale, pentru anul fiscal 2014
având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Rebricea, raportul
compartimentului de specialitate şi rapoartele de avizare favorabile ale comisiilor de specialitate;
în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificarile si completarile ulterioare, art. 248, art. 284 si art. 287 din Legea nr. 571/2003 –
Codul fiscal şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b“, 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, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul local al comunei Rebricea, judeţul Vaslui,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se stabilesc impozitele şi taxele locale, nivelurile pentru valorile impozabile si alte
taxe, pentru anul fiscal 2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. (1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa
pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, precum şi alte taxe prevăzute la art. 282 şi
art. 283 nu se aplică pentru:
a) veteranii de război;
b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie
1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările
şi completările ulterioare, precum şi în alte legi.
(2) Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă
de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr.
341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, nu
datorează:
a) impozitul pe clădiri pentru locuinţa situată la adresa de domiciliu;
b) impozitul pe teren aferent clădirii prevăzute la lit. a);
c) taxa asupra mijloacelor de transport aferentă unui singur autoturism tip hycomat sau a unui
mototriciclu.
(3) Impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren nu se aplică văduvelor de război şi văduvelor
veteranilor de război care nu s-au recăsătorit.
(4) Impozitul pe clădiri, impozitul pe 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.
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(5) În cazul unei clădiri, al unui teren sau al unui mijloc de transport deţinut în comun de o
persoană fizică prevăzută la alin. (1), (2), (3) sau (4), scutirea fiscală se aplică integral pentru
proprietăţile deţinute în comun de soţi.
(6) Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se aplică doar clădirii folosite ca domiciliu de
persoanele fizice prevăzute la alin. (1), (2), (3) sau (4).
(7) Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplică terenului aferent clădirii utilizate de
persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. b), alin. (2) şi alin. (4).
(7^1) Scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport se aplică doar pentru un singur
mijloc de transport, la alegerea persoanelor fizice prevăzute la alin. (1) şi (2).
(7^2) Scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale, precum şi de la plata impozitului
corespunzător pentru terenurile arabile, fâneţe şi păduri, în suprafaţă de până la 5 ha, se aplică pentru
veteranii de război, văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit.
(8) Scutirea de la plata impozitului prevăzută la alin. (1), (2), (3) sau (4) se aplică unei
persoane începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele
justificative în vederea scutirii.
(9) Persoanele fizice şi/sau juridice române care reabilitează sau modernizează termic
clădirile de locuit pe care le deţin în proprietate, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 29/2000
privind reabilitarea termică a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 325/2002, sunt scutite de impozitul pentru aceste clădiri pe
perioada de rambursare a creditului obţinut pentru reabilitarea termică, precum şi de taxele pentru
eliberarea autorizaţiei de construire pentru lucrările de reabilitare termică.
(10) Nu se datorează taxa asupra succesiunii, prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998
privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, republicată, cu modificările ulterioare, dacă
încheierea procedurii succesorale a fost făcută în termen de un an de la data decesului autorului
bunurilor.
(11) Taxele de timbru prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998,
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la autentificarea actelor între vii, translative ale
dreptului de proprietate şi ale altor drepturi reale ce au ca obiect terenuri fără construcţii, din
extravilan, se reduc la jumătate.
(12) Impozitul pe clădiri nu se datorează pentru clădirea unei persoane fizice, dacă:
a) clădirea este o locuinţă nouă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; sau
b) clădirea este realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr.
19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de
locuinţe, aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare.
(13) Scutirile de impozit prevăzute la alin. (12) se aplică pentru o clădire timp de 10 ani de la
data dobândirii acesteia. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului
proprietar al acesteia.
Art.3. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri/teren si a impozitului pe mijlocul de
transport, datorate pentru întregul an de către persoanele fizice, până la data de 31 martie a anului
fiscal, se acordă o bonificaţie de 10%.
Art.4. Primarul comunei Rebricea va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri, prin compartimentul Buget, contabilitate, impozite şi taxe din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Rebricea, judeţul Vaslui.
Art.5. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se aplică începând cu data de 01 ianuarie 2014.

Rebricea, 24 decembrie 2013

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Morariu Ionel

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rebricea,
Sârcu Geanina - Elena
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ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA
la Hotărârea nr. 82/24.12.2013

TAXELE ŞI IMPOZITELE LOCALE PENTRU
ANUL FISCAL 2014

A. 1) IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI - PERSOANA FIZICE

.Impozitul pe cladiri persoane fizice se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii impozabile a cladirii,
determinate potrivit criteriilor si normelor de evaluare, astfel;
Valoarea impozabila - lei/mp Tipul caldirii
Cu instalatii de
Fara instalatii de apa,
apa,canalizare,electrice si
canalizare, electrice sau
incalzire(conditii cumulative) incalzire
A.Cladire cu cadre din beton armat,sau cu pereti
935
555
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
254
159
naturala,din caramida nearsa,valatuci sau alte materiala
nesupuse unui tratament termis/chimic
C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau cu
159
143
pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte
materiala rezultate in urma unui tratament
termic/chimic
D. Cladire –anexa cu pereti exteriori din lemn, piatra
95
63
naturala , caramida nearsa, valatuci sau din orice alte
materiale nesupuse unuiunui tratament termic/chimic
E. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi
75%-din suma care s-ar aplica
75%-din suma care s-ar
adresa incaperi amplasate la subsol,demisol si /sau
cladirii
aplica cladirii
mansarda,utilizate ca locuinta in oricare dintre tipurile
de cladiri prevazute la lit.A-D
F. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa 50%-din suma care s-ar aplica
50 % din suma care s-ar
incaperi amplasate la subsol, la demisol si /sau la
cladirii
aplica cladirii
mansarda,utilizate in alte scopuri decat cel de locuinta,
in oricare dintre tipurile de cladiri prev. la lit. A-D
.In cazul persoanelor fizice care detin mai multe cladiri utilizate ca locuinta,care nu sunt inchiriate unei alte persoane,
impozitul pe cladiri se majoreaza dupa cum urmeaza;
-cu 65% pentru prima cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu,
-cu 150% pentru cea de a doua cladire,
-cu 300 % pentru cea de a treia cladire si urmatoarele,in afara celei de la adresa de domiciliu
Ordunea numerica se determina in functie de anul dobandirii fiecarei cladiri,
Valoarea impozabila a cladirii se reduce in functie de anul terminarii acesteia dupa cum urmeaza:
a) cu 20 % pentru cladirile care are o vechime de peste 50 ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta
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b) cu 10% pentru cladirile care are o vechime cuprinsa intre 30 ani si 50 ani inclusiv ,la dat de 1 ianuarie a anului fiscal de
referinta..
In cazul cladirii utilizate ca locuinta a carei suprafata construita depasesta 150 mp ,valoarea impozibila a acesteia
determinata se majoreaza cu cate 5% pentru fiecare 50 mp sau fractiune din acestia .
Valoarea impozabila a cladirilor se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este amplasata cladirea,prin
inmultirea valorii determinate cu coeficientul de corectie corespunzator urmatorului tabel:
ZONA
A
B

RANGUL IV
1.10
1,05

RANGUL V
1,05
1,00

2) IMPOZITUL PE CLADIRI PERSOANE JURIDICE
Impozitul pe cladiri persoane juridice se calculeaza prin aplicarea cotei de 1,2% asupra valorii de inventar inregistrata
in contabilitatea proprietarului cladirii.
In cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperate integral pe calea amortizarii, valoarea impozabila se reduce cu
15%.
In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata ,cota impozitului pe cladiri se stabileste de Consiliul local,intre:
• 10% si 20% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscalde referinrta:15 %.
• 30% si 40% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinta:35%.

B. 1).IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN
A.IMPOZITUL SI TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN -TERENURI CU CONSTRUCTII
Zona A
Zona A
Zona B

rangul IV
rangul V
rangul V

satul REBRICEA
satul RATESU- CUZEI
satele DRAXENI, SASOVA, TATOMIRESTI,
CRACIUNESTI, BOLATI, TUFESTI DE JOS

889 LEI/HA
711 LEI/HA
534 LEI/HA

B. IMPOZITUL PE TERENURI AMPLASATE IN INTRAVILAN, ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINTA DECAT CEA
CU TERENURI CU CONSTRUCTII.
Nr Categoria de folosinta
Zona A -LEI/HA
Zona B-LEI/HA
crt
REBRICEA, RATESU- CRACIUNESTI,TOFESTI DE JOS,
CUZEI
BOLATI, DRAXENI,
TATOMIRESTI
1
Teren arabil
28
21
2
Pasune
21
19
3
Faneata
21
19
4
Vie
46
35
5
Livada
53
46
6
Padure sau alt teren cu vegetatie
28
21
forestiera
7
Teren cu ape
15
13
8
Drumuri si cai ferate
X
X
9
Terenuri neproductive
X
X
2).IMPOZITUL PE TEREN AMPLASAT IN EXTRAVILAN
Nr ctr

Categoria de folosinta

1
2
3
4

Teren cu constructii
Arabil
Pasune
Faneata

Zona B
DRAXENI, SASOVA, RATESUCUZEI, BOLATI, REBRICEA
28
48
26
26
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ZonaC
CRACIUNESTI, TATOMIRESTI,
TUFESTI DE JOS
26
45
22
22

5
6
7
8
9
10

Vie pe rod,
Livada pe rod
Padure sau alt teren cu
vegetatie forestiera
Teren cu apa altul decat cel
cu amenajari piscicole
Drumuri si cai ferate
Teren neproductiv

53
53
14

50
50
12
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2

X
X

X
X

Valoarea impozabila a terenului se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este amplasata cladirea,prin
inmultirea valorii determinate cu coeficientul de corectie corespunzator urmatorului tabel:
ZONA
A
B
C

RANGUL IV
1.10
1,05

RANGUL V
1,05
1,00
0,95

Incepand cu 01.01.2010 pentru cladirile si terenurile proprietate publica sau private a statului ori a unitatilor
administrativ-teritoriale concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz persoanelor fizice sau juridice,
impozitul pe cladiri si teren se plateste de concesionar, locatar ori titularul dreptului de administrare sau de folosinta dupa caz,
in conditii similare impozitului pe cladiri si teren.
C.). IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
1) VEHICULE INMATRICULATE
Nr
ctr.
1

Tipuri de autovehicule
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Motorete,scutere,motocicletesi autoturisme cu capacitate cilindrica pana
la 1600 cm cubi inclusiv
Autoturisme capacitate cilindrica intre 1601 – 2000 cm3
Autoturisme capacitate cilindrica intre 2001-2600 cm3
Autoturisme capacititate cilindrica intre 2601-3000 cm3
Autoturisme capacitate cilindrica peste 3000 cm3
Autubuze, microbuze, autocare
Alte autovehicole cu masa totala autorizata pana la 12 t precum si
aautoturismele de teren de productie interna
Tractoare inmatriculate

2
3
4

2)VEHICULE INREGISTRATE
Vehicule cu capacitatea cilindrica;
Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica <4.800 cm
Vehicule inregistrate cu capacitatea cilindrica >4.800 cm
Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata

2
3
4
5
6
7

Suma in LEI pentru fiecare
grupa de 200 cm3 sau fractiune
din aceasta
8
18
72
144
290
24
30
18

lEI/200 cm
4 lei/an
6 lei/an
50 lei/an

2. Pentru autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egală sau mai mare de 12 tone:
Numărul de axe şi greutatea bruta incarcata

Impozitul în lei /an

3

maxima admisa

Ax(e) motor (oare) cu
sistem de
suspensie pneumatică
sau echivalentele
recunoscute

I. Vehicule cu două axe
1. Masa de cel puţin de 12 tone, dar mai mica de 13
tone
2. Masa de cel puţin de 13 tone, dar mai mica de 14
tone

Alte sisteme de suspensie
pentru axele motoare

0

133

133

367

3. Masa de cel puţin de 14 tone, dar mai mica de 15
tone

367

517

4. Masa de cel puţin de 15 tone, dar mai mica de 18
tone

517

1169

133

231

231

474

474

615

615

947

947

1472

947

1472

947

1472

615

623

623

973

II. Vehicule cu trei axe
1. Masa de cel puţin de 15 tone, dar mai mica de 17
tone
2. Masa de cel puţin de 17 tone, dar mai mica de 19
tone
3 Masa de cel puţin de 19 tone, dar mai mica de 21
tone
4 Masa de cel puţin de 21 tone, dar mai mica de 23
tone
5. Masa de cel puţin de 23 tone, dar mai mica de 25
tone
6. Masa de cel puţin de 25 tone, dar mai mica de 26
tone
7. Masa de cel putin 26 de tone
III. Vehicule cu patru axe
1. Masa de cel puţin de 23 tone, dar mai mica de 25
tone
2. Masa de cel puţin de 25 tone, dar mai mica
3. Masa de cel puţin de 27 tone, dar mai mica de 29
tone
4. Masa de cel puţin de 29 tone, dar mai mica de 31
tone
5. Masa nu mai puţin de 31 tone, dar mai mica de 32
tone

973

1545

1545

2291

1545

2291

6. Masa de cel putin 32 tone

1545

2291

3.Combinatii de autoveicule (autoveicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa maxima autorizata
egala sau mai mare de 12 tone
Numărul de axe şi greutatea bruta incarcat

Impozitul în lei /an

4

maxima admisa

Ax(e) motor (oare) cu
sistem de
suspensie pneumatică
sau echivalentele
recunoscute

Alte sisteme de suspensie
pentru axele motoare

I. Vehicule cu 2+1 axe
1. Masa de cel puţin de 12 tone, dar mai mica de 14
tone
2. Masa de cel puţin de 14 tone, dar mai mica de 146
tone

0

0

0

0

3. Masa de cel puţin de 16 tone, dar mai mica de 18
tone

0

60

60

137

137

320

320

414

414

747

747

1310

747

1310

128

299

299

491

491

721

721

871

871

1429

1429

1984

1984

3012

1984

3012

1984

3012

1579

2197

2197

2986

4. Masa de cel puţin de 18 tone, dar mai mica de 20
tone
5. Masa de cel puţin de 20 tone, dar mai mica de 22
tone
6. Masa de cel puţin de 22 tone, dar mai mica de
23tone
7. Masa de cel puţin de 23 tone, dar mai mica de 25
tone
8. Masa de cel puţin de 25 tone, dar mai mica de 28
tone
9. Masa de cel puţin de 28 tone.
II. Vehicule cu 2+2 axe
1. Masa de cel puţin de 23 tone, dar mai mica de 25
tone
2. Masa de cel puţin de 25 tone, dar mai mica de 26
tone
3. Masa de cel puţin de 26 tone, dar mai mica de 28
tone
4. Masa de cel puţin de 28 tone, dar mai mica de 28
tone
5. Masa de cel puţin de 29 tone, dar mai mica de 31
tone
6. Masa de cel puţin de 31 tone, dar mai mica de 33
tone
7. Masa de cel puţin de 33tone, dar mai mica de 36
tone
8. Masa de cel puţin de 36 tone, dar mai mica de 38
tone
9. Masa de cel puţin de 38tone.
III. Vehicule cu 2+3 axe
1. Masa de cel puţin de 36 tone, dar mai mica de 38
tone
2. Masa de cel puţin de 38 tone, dar mai mica de 40
tone
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3. Masa de cel puţin de 40 tone.

2197

2986

1395

1937

1937

2979

2679

3963

2679

3963

794

960

960

1434

1434

2283

1434

2283

IV. Vehicule cu 3+2 axe
1. Masa de cel puţin de 36 tone, dar mai mica de 38
tone
2. Masa de cel puţin de 38 tone, dar mai mica de 40
tone
3. Masa de cel puţin de 40 tone, dar mai mica de 44
tone
4. Masa de cel puţin de 44 tone.
V. Vehicule cu 3+3 axe
1. Masa de cel puţin de 36 tone, dar mai mica de 38
tone
2. Masa de cel puţin de 38 tone, dar mai mica de 40
tone
3. Masa de cel puţin de 40 tone, dar mai mica de 44
tone
4. Masa de cel puţin de 44 tone

3).REMORCI, SEMIREMORCI SAU RULOTE
Masa totala maxim autorizata
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

Impozit- lei
9
34
52
64

D. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR,AVIZELOR SI A AUTORIZATIILOR
1. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism ;
pana la 150 mp inclusiv
2,5 lei
intre
151si 250 mp
3 lei
intre
251 si 500 mp
4 lei
intre
501 si 750 mp
5 lei
intre 751-1.000 mp inclusiv
6 lei
peste 1.000 mp
6+0.01lei/mp pt .fiecare mp care depaseste 1.000 mp
2. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari –pt. fiecare mp. afectat : 8 lei ;
3. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de constructie chioscuri,tonete,cabine,spatii de expunere situate pe caile si spatiile
publice,precum si pt. amplasarea corpurilor si panourilor de afisaj afirmelor si reclamelor,pt. fiecare mp. de suprafata ocupata
cu constructie: 7 lei ;
4. Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente la retelele publice de a
a,canalizare,gaze,energie electrica,telefonie si televiziune prin cablu : 13 lei ;
5. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre primar :
15 lei ;
7.Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire care urmeaza a fi folosita ca locuinta sau anexa la
locuinta este egala cu 0.5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii .
8.Taxa pentru prelungire a unui certificat de urbanisn sau a unei autorizatii de construire este da 30 % din cuantumul taxei
stabilita initial.
9.Taxa /viza pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice : 15 lei;

6

9.Taxa pentru eliberarea de copii de pe planurile cadastrale sau de pe alte asemenea planuri detinute de consiliile locale 0-28
lei/mp sau fractiune :28 lei /mp;
10. Taxa pentru eliberarea certificatului de producator : 60 lei;
11.Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa : 8 lei;
12.Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie pubilca : 100 lei;
13 Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de santier in vederea realizarii unei constructii
care nu sunt incluse in alta autorizatie de construire -3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de
santier.
14.Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie decat cele prevazute in alt aliniat al
prezentului articol-1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie,inclusiv instalatiile aferente.
15.Taxa inchiriere Camin Cultural-1,14 lei /mp.
E. IMPOZITUL PE SPECTACOLE-Art.275,alin 2
In cazul discotecilor – 1,14 lei/mp.
F. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE
Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate
a) in cazul unui afisaj situate in locul in care persoana deruleaza o
acticvitate ec.
b)in cazul oricariu alt panou, afisaj sau structura de afisaj pt reclama si
publicitate

- leisau fractiune de mp28 lei
20 lei

G .TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU - Legea 117/1999
Eliberarea certificatelor ,adeverintelor si a oricaror alte inscrisuri prin care se
atesta un fapt sau o situatie
Inregistrarea in actele de stare civila a schimbarii numelui sau a sexului
Inregistrarea la cererein actele de stare civila a desfacerii casatoriei
Transcrierea la cerere in actele de stare civila romane, a actelor de stare civila
intocmite de autoritatile straine
Reconstituirea si intocmirea ulterioara la cererea actelor de stare civila
Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute ,sustrase
,distruse sau deteriorate

2 lei
13 lei
2 lei
2 lei
2 lei
2 lei

11.TAXE DE INMATRICULARE A AUTOVEHICULELOR SI REMORCILOR, AUTORIZARE PROVIZORIE
DE CIRCULATIE SI AUTORIZARE DE CIRCULATIE PENTRU PROBE
a) Autovehicule si remorci cu masa totala maxim autorizata de pana la 3500 kg inclusive -60 lei - (OU.G. nr. 70/2009).
Autovehicule si remorci cu masa totala peste 3500 kg - 145 lei.
b) Taxa de autorizare provizorie a circulatiei a autovehiculelor si remorcilor neinmatriculate permanente temporar - 9 lei
c) Taxa de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculeler si remorcilor-414 lei.
H. ALTE TAXE LOCALE-art.283
1.Taxa pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor destinate obtinerii de v enit pe raza localitatii precum si taxa pentru
activitatile cu impact asupra mediului inconjurator 100 lei + 16 % din ce depaseste 1000 lei/an venit conf. Declaratiei de
impunere
I. ALTE TAXE LOCALE SPECIFICE
a) Cerere de divort pe cale administrativa :
-350,00 lei;
b) Copii xerox:
-0,2 lei/pagina;
c) Eliberare copii dupa documente din arhiva :
-4,00 lei/pagina:
d) Taxa PSI (perceputa pe gospodarie sau unitate economica pentru sustinerea servicilului situatii de urgente): -2,00 lei/an
gospodarie persoane fizice si 4,00 lei/an persoane juridice;
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e) Taxa de salubritate (perceputa pe gospodarie sau unitate economica pentru intretinerea si suatinerea sistemului de
colectare selectiva a gunoiului menajer):-5,00 lei/an/gospodarie persoane fizice si 50,00 lei/an persoane juridice;
f) Taxa paza :
-15,00 lei/an/ gospodarie persoane fizice si 30,00 lei/an/persoane juridice;
g)Taxa iluminat public (perceputa pe gospodarie sau unitate economica pentru sustinerea sistemului de iluminat public ): 3,00lei/an /gospodarie persoane fizice si 10,00 lei/an persoane juridice;
h) Eliberare copii cadastrale ,planuri cadastrale ,remasurare terenuri puse in posesie pentru care exista titlu de proprietate :
30 lei pentru persoane fizice ,pentru fiecare remasuratoare a aceleiasi suprafete/parcele incepand cu cea de a doua si 60 lei
pentru persoane juridice;
i) Taxa inregistrare contracte arenda : 5,00 lei/contract;
j)Taxa elibarare adeverinte (notificare)strainatate -3lei;
k)Taxa eliberare Anexa 23,24 dezbaterea succesiunii-15lei;
l)Taxa eliberare Livret de familie -5 lei;
m)Taxa masurare teren aflat in litigii intre proprietari-50 lei;
n)Taxa pentru inregistrarea mijloacelor de transport : mopede -5 lei;
0)Taxa pentru plata consumului de apa : persoane fizice si persoane juridice este de 4,5 lei/mc.
I.SANCTIUNI CONTRAVENTIONALE IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE. SI PERSOANE JURIDICE
a.depunerea peste termen a declaratiilor de impunere prevazute la art.254 alin (5) ai (6),art.259 alin(259 alin.(6) si
(7),art.264 alin.(4),art.267 alin.(14) lit.b)..art.277 alin (2),art281 alin (2) si art.290. se sanctioneaza cu amenda de la 70 la 279 lei
pentru persoane fizice si cu amenda de la 279 lei-1114 lei pentru persoane juridice.
b. nedepunerea peste termen a declaratiilor de impunere prevazute la art.254 alin (5) ai (6),art.259 alin(259 alin.(6) si
(7),art.264 alin.(4),art.267 alin.(14) lit.b)..art.277 alin (2),art281 alin (2) si art.290. se sanctioneaza cu amenda de la 279 lei-696
lei pentru prsoane fizice si cu 1114 lei-2785 lei pentru persoane juridice
c. refuzul de a da informatii sau documente de natura celor prevazute la art.295 ( refuzul de a da informatii cu privire la
stabilirea si clarificarea reala a situatiei fiscale a contribuabililor) si depasirea termenului de 15 zile lucratoare de la data
solicitarii acestora se sanctineaza cu amenda de la 279 lei-696 lei pentru persoane fizice si cu 1114 lei-2.785 lei pentru persoane
juridice.
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