ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA IVANESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA Nr.
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, precum si amenzile
aplicabile în anul fiscal 2011
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei din care rezulta necesitatea si
oportunitatea adoptarii unei hotarari privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in anul 2011, raportul
compartimentului de resort sdi raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Ivanesti,
judetul Vaslui;
Tinând seama de necesitătile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2011 în scopul
asigurării finantării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum si de conditiile locale specifice zonei,
pe de altă parte;
In conformitate cu :
- Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare;
- H.G. nr. 44/2004, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, privind
Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare;
- H.G. nr. 956/2009, privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe
asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010;
- Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, privind Codul de procedură fiscală cu modificările si
completările ulterioare; - Hotărârea Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificările si completările ulterioare;
- Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si
completările ulterioare;
- Legea nr. 481/2004, republicată, privind protectia civilă cu modificările si completările ulterioare ;
- Hotărârea Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producator cu
modificările si completările ulterioare;
- Legea arendării nr. 16/1994 cu modificările si completările ulterioare;
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
- Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor de aplicare a O.G. nr. 71/2002
privind organizarea serviciilor de administrare a domeniului public si privat;
- Legea nr. 50/1991, Republicată, privind autorizarea lucrărilor de constructii cu modificările si
completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991.
În temeiul art. 36 alin. (1) si alin. (2) lit. “b” coroborat cu alin. (4) lit. “c” si art. 45, alin. 1 si alin.
(2), lit. “c” din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare;
Consiliul Local al comunei Ivanesti, judetul Vaslui;
HOTARASTE :
Art.1. Incepand cu data de 01 ianuarie 2011, se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 2011,
conform anexelor de la nr. 1 la nr. 8 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 (1) Impozitul pe cladiri in cazul persoanelor fizice se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare la
valoarea impozabila a cladirii, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. Cota
de impozitare este 0.1% la valoarea impozabila a cladirii .
(2) Persoanele fizice care au in proprietate doua sau mai multe cladiri datoreaza un impozit pe cladiri,
majorat dupa cum urmeaza :
a) cu 65% pentru prima cladire in fara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 150% pentru a doua cladire in fara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 300% pentru a treia cladire in fara celei de la adresa de domiciliu;

(3) Nu intra sub incidenta alin.(2) persoanele fizice care detin in proprietate cladiri dobandite prin
succesiune legala.
(4) In cazul detinerii a doua sau mai multe cladiri in afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul
majorat se determina in functie de ordinea in care proprietatile au fost dobandite, asa cum rezulta din
documentele ce atesta calitatea de proprietar.
(5) Persoanele fizice prevazute la alin.(2) au obligatia sa depuna o declaratie speciala la compartimentele de
specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in raza carora au domiciliul, precum si la cele in
raza carora sunt situate celelalte cladiri.
Art .3. (1) Impozitul pe cladiri in cazul contribuabililor persoane juridice se calculeaza prin aplicarea cotei
stabilite de Consiliul Local care este de 1% asupra valorii de inventar a cladirii inregistrata in
contabilitatea acestora , conform prevederilor legale in vigoare.
(2) Pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta , cota
impozitului pe cladiri este de 7% si se aplica la valoarea de inventar a cladirii .
(3) In cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii, impozitul pe cladiri
se calculeaza pe baza cotei de impozitare de 1% care se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata
in contabilitatea persoanelor juridice, redusa cu 15%.
(4) In cazul contribuabililor care nu au efectuat nici o reevaluare a cladirilor in ultimii trei ani anteriori
anului fiscal de referinta , impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 7% asupra valorii de
inventar a cladirii.
(5) In cazul unei cladiri care a fost dobindita sau construita de o persoana in cursul anului , impozitul pe
cladiri se datoreaza de catre persoana respectiva cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in
care cladirea a fost dobandita sau construita.
(6) In cazul unei cladiri care a fost instrainata, demolata sau distrusa, dupa caz, in cursul anului,
impozitul pe cladire inceteaza a se mai datora de persoana respectiva cu incepere de la data de intai a lunii
urmatoare celei in care cladirea a fost instrainata, demolata sau distrusa.
(7) In cazul extinderii, imbunatatirii, distrugerii partiale sau a altor modificari aduse unei cladiri existente,
impozitul pe cladiri se recalculeaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost finalizata
modificarea.
(8) Orice persoana care dobandeste, construieste sau instraineaza o cladire are obligatia de a depune o
declaratie fiscala la compartimentul de specialitate, in termen de 30 de zile de la data cand s-au produs
aceste modificari.
Art. 4. (1) Impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport sunt
creanţe fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale, până la 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
(2) Pentru neplata la termenele enunţate la alin. (1), contribuabilii datorează majorări de întârziere stabilite
potrivit reglementărilor legale în vigoare.
(3) Impozitul/Taxa anuală pe clădiri şi pe teren, precum şi impozitul pe mijloacele de transport, datorate
bugetului local de către contribuabilii persoane fizice şi/sau juridice, în cuantum de până la 50 de lei
inclusiv, fiecare, se plăteşte integral până la primul termen de plată.
Art. 5. Bonificaţia prevăzută la art. 255 alin. (2), art. 260 alin. (2), art. 265 alin (2) din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte pentru contribuabilii persoane
fizice după cum urmează:
- în cazul impozitului pe clădiri la 10%;
- în cazul impozitului pe teren la 10%;
- în cazul impozitului pe mijloacele de transport la 10%.
Art. 6. Bonificaţia prevăzută la art. 255 alin. (2), art. 260 alin. (2), art. 265 alin. (2) din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte, pentru contribuabilii persoane
juridice, după cum urmează:
- în cazul impozitului pe clădiri la 5%;
- în cazul impozitului pe teren la 5%;
- în cazul impozitului pe mijloacele de transport la 5%.
Art.7. (1) Impozitul/taxa pe teren se stabileste anual in doua rate egale , pana la datele de 31 martie si 30
septembrie inclusiv , conform anexei nr 2. care face parte integranta din prezenta hotarare.
(2) In cazul terenului care este detinut in comun de doua sau mai multe persoane , fiecare proprietar
datoreaza impozit pentru partea de teren aflata in proprietatea sa. In cazul in care nu se pot stabili partile
individuale ale proprietarilor in comun , fiecare proprietar in comun datoreaza o parte egala din impozitul
pe terenul respectiv .

Art.8. (1) Impozitul /taxa pe mijloacele de transport care apartin contribuabililor se stabileste in functie
de capacitatea cilindrica a acestuia prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm³ sau fractiune din aceasta cu
suma corespunzatoare din anexa nr 3 care face parte integranta din prezenta hotarare .
Art.9. (1) Pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire si a altor avize
asemanatoare , contribuabilii datoreaza taxe diferentiate, conform anexei nr. 4 care face parte integranta din
prezenta hotarare . Tot in aceasta anexa este prevazuta si taxa pentru eliberarea certificatului de producator .
(2)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 .
(3) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, partiala sau totala, a cladirilor se calculeaza prin
aplicarea unei cote de 0.1% in cazul persoanelor fizice, asupra valorii impozabile a cladirii, iar in cazul
persoanelor juridice asupra valorii de inventar a cladirii .
(4) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizatii de construire este egala cu
30% din cuantumul unei taxe pentru eliberarea certificatului de urbanism sau a autorizatiei initiale
Art.10. Taxele pentru afisaj in scop de reclama si publicitate si impozitul pe spectacole sunt prevazute in
anexele nr. 5 si nr. 6 care fac parte integranta din prezenta hotarare .
Art.11. Taxele extrajudiciare de timbru si alte txe sunt evidentiate in anexa nr. 7.
Art.12. Pentru utilizarea temporara a locurilor publice de pe raza comunei Ivanesti, in anul 2010 se
instituie urmatoarele taxe;
- 10 lei/zi pentru utilizarea locurilor publice cu masini capacitate mica ;
10 lei / zi pentru utilizarea locurilor publice cu masini capacitate mare ;
10lei/zi pentru utilizarea locurilor publice in scop comercial de catre diferite persoane fizice .
30lei/ an pentru urmatoarele vehicule lente : autocositoare, tractoare pe pneuri .
Art.13. Incepand cu data de 01 ianuarie 2011, taxele speciale instituite conform Legii nr. 571/2003, privind
Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt evidentiate in Anexa nr. 8 care face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.14. Anexele nr. 1- nr.8 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.15. Se aprobă scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale a contribuabililor persoane fizice/juridice
care se încadrează în prevederile Regulamentului de acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitelor şi
taxelor locale, prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare
Art.16. Incepand cu data de 01 ianuarie 2011 se abroga Hotararea Consiliului Local Ivanesti nr. 62/2009,
privind impozitele si taxele locale in anul fiscal 2010, si Hotararea Consiliului Local Ivanesti nr. 33/2010,
privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 62/2009.
Art 17. Prevederile prezentei hotariri vor intra in vigoare incepand cu data de 01 ianuarie 2011.
Art.18. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei
Ivanesti.
Art.19. Un exemplar de pe prezenta se va comunica, prin grija secretarului comunei, la :
- Institutia Prefectului – jduetului Vaslui;
- Primarul comunei Ivanesti;
- Compartimentului financiar contabil;
- Se va afisa.

Ivanesti, 29.12.2010
Presedinte de sedinta,
Consilier,
Chiriac Samir

Contrasemneaza,
Secretarul comunei,
Cozma Ovidiu

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA IVANESTI
CONSILIUL LOCAL
ANEXA NR.1
IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI
VALORILE IMPOZABILE
Pe metrul patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri, in cazul persoanelor fizice
Art. 251 alin. 3

TIPUL CLADIRII

0
A. CLADIRI 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. CLADIRI CU PERETI EXTERIORI DIN LEMN, DIN
PIATRA
NATURALA
CARAMIDA
NEARSA,DIN
VALATUCI SAUDIN 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 TERMIS SI/SAU CHIMIC
D.CLADIRE ANEXA CU PERETII EXTERIORI DIN LEMN,
DIN PIATRA NATURALA, DIN CARAMIDA NEARSA,
DIN VALATUCI SAU DIN ORICE ALTE MATERIALE
NESUPUSE UNUI TRATAMENT TERMIC SI/SAU CHIMIC

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2011
VALOAREA IMPOZABILA
–LEI/M2CU INSTALATII DE APA, CANALIZARE,
FARA INSTALATII DE APA, CANALIZARE,
ELECTRICE SI INCALZIRE (CONDITII
ELECTRICITATE SAU INCALZIRE
CUMULATIVE)
1
2
478
806

137
219

123
137

82

VALORILE IMPOZABILE PENTRU PERSOANELE JURIDICE
Art.253 alin.1 In cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri se calculeazaprin aplicarea cotei de 1% asupra valorii de inventar a cladirii.
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Art. 253 alin.(3) Valoarea de inventar a cladirii este valoarea de intrare a cladirii in patrimoniu, inregistrata in contabilitatea proprietarului cladirii,
conform prevderilor legale in vigoare.
Art.253 alin.(4) In cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii, valoarea impozabila se reduce cu 15%.
Art. 253 alin(6) In cazul unei cladiri care a fost dobandita inainte de 01 ianuarie 1998 si care dupa aceasta data nu a fost reevaluata, cota impoziului pe
cladiri este de 10% si se aplica la valoarea de inventar a cladirii, pana la data primei evaluari, inregistrata in contabilitatea persoanei juridice.
Incepand cu data de 1 ianuarie 2011, pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrative teritoriale, concesionate,
inchiriate, date in administrare ori folosinta, dupa caz, persoanelor juridice se stabileste taxa pe caldiri, care reprezinta sarcina fiscala a
concesionarilor, locatorilor, titularii drepturilor de administrare sau de folosinta, dupa caz in conditii similare impozitului pe cladiri.
ANEXA NR.2
IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN
IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN-TERENURI CU CONSTRUCTII
- LEI/HANIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2011
ZONA IN CADRUL LOCALITATII
NIVELURILE IMPOZITULUI/TAXEI, PE RANGURI DE LOCALITATI
IV
V
A- SAT Ivanesti
766
-

Art. 258 alin. 2

B- Blesca, Brosteni, Buscata, Cosca, Cosesti,
Fundatura Mare si Fundatura Mica, Hirsoveni,
Iezarel, Valea Mare, Ursoaia, Valea Oanei

460

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN- ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINTA DECIT CEA DE TERENURI CU
CONSTRUCTII
Art. 258 alin. 4
LEI/HA
NR. CRT.
ZONA
NIVELURILE APLICABILE PENTRU AN 2011
CATEGORIA DE FOLOSINTA
ZONA A
ZONA B
1
TEREN ARABIL
24
18
2
PASUNE
18
16
3
FINETE
18
16
4
VIE
40
30
5
LIVADA
46
40
6
PADURE SAU ALT TEREN CU VEGETATIE FORESTIERA
24
18
7
TEREN CU APE
13
11
8
DRUMURI SI CAI FERATE
X
X
9
NEPRODUCTIV
X
X
X
Incepand cu data de 1 ian 2011, pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrative teritoriale, concesionate, inchiriate,date
in administrare ori in folosinta, se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatorilor,titularilor dreptului de administrare sau folosinta,
dupa caz in conditii similare impozitului pe teren.
IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN
art. 258 alin. 6
Nr.crt.

ZONA

-LEI/HANIVELURI APLICABILE IN ANUL FISCAL 2011

CATEGORIA DE FOLOSINTA
ZONA
1.
2
3
4
5
5.1.
6.
6.1.

Teren cu constructii
Arabil
Pasune
Faneata
Vie pe rod alta decat cea prevazuta la 5.1
Vie pana la intrarea pe rod
Livada pe rod alta decat cea prevazuta la 6.1
Livada pana la in trarea pe rod

C
22
39
19
19
43
X
43
X

7
7.1
8.
8.1.
9.
10

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera cu execeptia
celui prevazut la 7.1.
Padure in varsta de pana la 20 ani si padure cu rol de
protectie
Teren cu apa altul decat cel cu amenajari piscicole
Teren cu amenajari piscicole
Drumuri si cai ferate
Teren neproductiv

10
X
2
24
X
X

Incepand cu data de 1 ian 2011, pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ teritoriale, concesionate,
inchiriate, date in administrare ori 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.

ANEXA 3
TAXA/IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

MIJLOACE DE TRANSPORT CU TRACTIUNE MECANICA
Art. 263 alin. 2
TIPURI DE AUTOVEHICULE

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2011
Suma in lei pentru fiecare grupa de 200 cm3 sau fractiune din acesta
8

Motorete , scutere motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cm3
inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cm3 si 2000 cm3 inclusiv
18
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cm3si 2600 cm3 inclusiv
72
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cm3 si 3000 cm3inclusiv.
144
Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cm3 .
290
Autobuze,autocare, microbuze
24
Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusive, precum
30
si autoturismele de tere din productie interna
Tractoare inmatriculate
18
REMORCI, SEMIREMORCI SAU RULOTE
Art. 263 alin 6
NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2011
MASA TOTALA MAXIMA AUTORIZATA
IMPOZITUL (LEI)

Pana la 1 tona inclusiv

8

Peste 1 tona , dar nu mai mult de 3 tone

29

Peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone

45

Peste 5 tone
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ANEXA NR.4
TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI A AUTORIZATIILOR
TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE URBANISM, IN MEDIU RURAL
Art. 267. Alin. 1
SUPRAFATA PENTRU CARE SE OBTINE CERTIFICATUL DE URBANISM
NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2011
TAXA (LEI)
A) PINA LA 150 M2 INCLUSIV
4
B) INTRE 151 SI 250 M2 INCLUSIV
5
C) INTRE 251 SI 500 M2 INCLUSIV
7
D) INTRE 501 SI 750 M2 INCLUSIV
8
E) INTRE 751 SI 1.000 M2 INCLUSIV
10
F) PESTE 1.000 M2
12 +0,01 LEI/M2 PENTRU FIECARE MP CARE DEPASESTE 1000 M2
TAXA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE PENTRU
6 lei pentru fiecare m2 de suprafata ocupata de constructie
CHIOSCURI, TONETE, CABINE, SPATII DE EXPUNERE, SITUATE PE
CAILE SI IN SPATIILE PUBLICE, PRECUM SI PENTRU AMPLASAREA
CORPURILOR SI PANOURILOR DE AFISAJ, A FIRMELOR SI
RECLAMELOR
Art. 267 alin. 7
TAXA PENTRU ELIBERAREA UNEI AUTORIZATII PRIVIND LUCRARILE
9 lei pentru fiecare racord
DE RACORDURI SI BRANSAMENTE LA RETELELE PUBLICE DE APA,
CANALIZARE, GAZE, TERMICE, ENERGIE ELECTRICA, TELEFONIE SI
TELEVIZIUNE PRIN CABLU
Art. 267 alin. 11

TAXA PENTRU AVIZAREA CERTIFICATULUI DE URBANISM DE CATRE
11 lei
COMISIA DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI, DE CATRE
PRIMARI SAU DE STRUCTURILE DE SPECIALITATE DIN CADRUL
CONSILIULUI JUDETEAN
Art. 267 alin. 12
TAXA PENTRU ELIBERAREA UNEI AUTORIZATII PENTRU DESFASURAREA UNEI ACTIVITATI ECONOMICE:
Art. 268 alin. 1
1. IN MEDIUL RURAL
Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de functionare art.268 alin.2
11 lei
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte
asemenea planuri, detinute de consiliile locale art. 268 alin.3

5 lei pentru fiecare metru patrat sau fractiune de metru patrat

TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE PRODUCATOR
Art. 268 alin. 4

60 lei

Taxa pentru vizarea trimestriala a certificatului de producator

15 lei

Taxa pentru eliberarea /vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea
activitatii de alimentatie publica - art. 268 alin.(5)
- restaurante
- baruri
- alte activitati (comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare
predomintata de produse alimentare, bauturi si tutun)

800
300
200

ANEXA NR.5
TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE
TAXA PENTRU AFISAJ IN SCOP DE RECLAMA SI PUBLICITATE
Art. 271 alin. 2
A) IN CAZUL UNUI AFISAJ SITUAT IN LOCUL IN CARE PERSOANA
DERULEAZA O ACTIVITATE ECONOMICA
B) IN CAZUL ORICARUI ALT PANOU, AFISAJ SAU STRUCTURA DE AFISAJ
PENTRU RECLAMA SI PUBLICITATE

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2011
-LEI/M2 SAU FRACTIUNI DE M223
17

ANEXA NR.6
IMPOZITUL PE SPECTACOLE
MANIFESTAREA ARTISTICA SAU ACTIVITATEA DISTRACTIVA:
Art. 275 alin. 2
A) IN CAZUL VIDEOTECILOR
B) IN CAZUL DISCOTECILOR

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2011
-LEI/M2 1
2
ANEXA NR.7

TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE - LEGEA NR.117/1999-

ANEXA- LISTA CUPRINZIND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
EXTRAS DIN NORMA JUDICIARA
NIVELURILE AJUSTATE PENTRU ANUL 2011
-LEICAPITOLUL 1. TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE ORICE FEL,
ALTELE DECIT CELE ELIBERATE DE INSTANTE, MINISTERUL JUSTITIEI,
PARCHETUL DE PE LINGA CURTEA SUPREMA DE JUSTITIE SI DE NOTARII
2
PUBLICI, PRECUM SI PENTRU ALTE SERVICII PRESTATE DE UNELE
INSTITUTII PUBLICE
1. ELIBERAREA DE CATRE ORGANELE ADMINISTRATIEI PUBLICE
CENTRALE SI LOCALE, DE ALTE AUTORITATI PUBLICE, PRECUM SI DE
INSTITUTII DE STAT, CARE, IN EXERCITAREA ATRIBUTIILOR LOR, SUNT IN
DREPT SA CERTIFICE ANUMITE SITUATII DE FAPT, A CERTIFICATELOR,
ADEVERINTELOR SI A ORICAROR ALE INSCRISURI PRIN CARE SE ATESTA
2
UN FAPT SAU O SITUATIE, CU EXCEPTIA ACLOR ACTE PENTRU CARE SE
PLATESTE O ALTA TAXA EXTRAJUDICIARA CU TIMBRU MAI MARE
2. ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE PROPRIETATE ASUPRA ANIMALELOR,
X
PE CAP DE ANIMAL:
-PENTRU ANIMAL SUB 2 ANI
2
-PENTRU ANIMAL PESTE 2 ANI
2
3. CERTIFICAREA TRANSMISIUNII PROPRIETATII ASUPRA ANIMALELOR, PE
X
CAP DE ANIMAL, IN BILETE DE PROPRIETATE:
-PENTRU ANIMALE SUB 2 ANI
2
-PENTRU ANIMALE PESTE 2 ANI)
4
4. ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE ATESTARE FISCALA
X
5. TRANSCRIEREA, LA CERERE, IN REGISTRELE DE STARE CIVILA ROMANE, A ACTELOR DE
STARE CIVILA INTOCMITE DE AUTORITATILE STRAINE

2

6. RECONSTITUIREA SI INTOCMIREA ULTERIOARA, LA CERERE, A ACTELOR DE STARE CIVILA
7. ELIBERAREA ALTOR CERTIFICATE DE STARE CIVILA IN LOCUL CELOR PIERDUTE,
SUSTRASE, DISTRUSE SAU DETERIORATE

2
2

8. COMPLETARE SI ELIBERARE ANEXA 24 – dezbatere procedura succesorala

10

Capitolul II. 1. Taxe de inmatriculare a autovehiculelor
a)
b)
c)

autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata de pana la 750 kg inclusiv
autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizat cuprinsa intre 750 kg inclusiv si
3500 kg, inclusiv
autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3500 kg

a)
b)
c)

52
X
125

Anexa nr. 8
TAXE LOCALE STABILITE IN ANUL FISCAL 2011
1. Taxa anuala pentru vehicule lente(combine, cositori, tractoare neinmatriculate)
2. Taxa anuala pentru iluminat public
3. Taxa lunara salubrizare persoane fizice blocuri locuinte

- 34 lei/an
- 10 lei/an/gospodarie
3 lei/persoana/luna

4. Txa lunara salubrizare persoane juridice

15 lei/luna

5. Taxa anuala pe linie de protectie civila

5 lei/an/gospodarie

6. Taxa acces atelaje tractiune animala in zilele de targ comunal

1 leu/atelaj

7. Taxa oficiere casatorie zile lucratoare

- 35 lei

8. Taxa oficiere casatorie zile nelucratoare si sarbatori legale

- 50 lei

9. Taxa eliberare certificate fiscale persoane fizice

5 lei

10. Taxa eliberare certificate fiscale persoane juridice

10 lei

11. Taxa pentru verificare suprafete teren intravilan/extravilan la solicitarea contribuabililor

50 lei

