Anexa nr.1.
La H.C.L. 67/29.11.2013
TABLOUL CUPRINZAND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE SI TAXELE
LOCALE,ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM SI AMENZILE APLICABILE
IN ANUL FISCAL 2014

I.Codul Fiscal-Titlu IX-Impozite si taxe locale
Capitolul II- IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI
Impozitul si taxa pe cladiri persoane fizice :
Nr.
Crt
.

0
1

2

3

4

Tipul cladirii

1
Cladiri :
A)cu cadre din beton armat sau cu
pereti exteriori,din caramida arsa
sau din alte materiale rezultate in
urma unui tratament termic si/sau
chimic
B)cu pereti exteriori din lemn,din
piatra
naturala,din
caramida
nearsa,valatuci sau 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
exterioari din lemn din piatra
naturala, din caramida arsa sau
din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic si /sau
chimic

Nivelurile aplicabile in anul 2013

Nivelurile aplicabile in anul 2014

Valoarea impozabila
lei/m.p.
Cu insatlatii de Fara instalatii de
apa,canalizare,
apa ,canalizare,
electrice
Electice,incalzire
,incalzire
2
3

Valoarea impozabila
lei/m.p.
Cu instalatii de Fara instalatii de apa
apa,canalizare,el ,canalizare,electrice,
ectrice incalzire
incalzire
4

5

935

555

982

583

254

159

267

167

159

143

167

150

95

63

100

66

5

In cazul contribuabilului care detine la
aceiasi adresa incaperi amplasate la subsol,
la demisol si/sau la mansarda, utilizate ca
locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri
prevazute la lit.A-D

75% din suma care s-ar
aplica cladirii

75% din suma care s-ar
aplica cladirii

6

In cazul contribuabilului care detine la
aceiasi 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

Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care
este amplasata cladirea prin aplicarea coeficientului de corectie corespunzator prevazut in
urmatorul tabel :
Zona in cadrul
localitatii
A
B
C
D

Rangul localitatii
0
2.60
2.50
2.40
2.30

1
2.50
2.40
2.30
2.20

II
2.40
2.30
2.20
2.10

III
2.30
2.20
2.10
2.00

IV
1,10
1,05
1,00
0,95

V
1,05
1,00
0,95
0,90

Valoarea impozabila se reduce in raport cu perioada in care au fost realizate ,dupa cum
urmeaza :
- a) cu 20% pentru cladirea care are o vechime de peste 50 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 metri
patrati, valoarea impozabila a acesteia, se majoreaza cu cate 5% pentru fiecare 50 metri
patrati sau fractiune din acesteia. În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de
reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal,
anul terminării se actualizează, astfel ca acesta se considera ca fiind cel în care au fost
terminate aceste ultime lucrări.
Impozitul pe cladiri in cazul persoanelor fizice se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,1 %
asupra valorii impozabile.
(1)Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit pe
clădiri, majorat după cum urmează:
a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.
(2) Nu intră sub incidenţa alin. (1) persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite
prin succesiune legală.
(3) În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu,
impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost
dobândite, aşa cum rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar.
(4) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) au obligaţia să depună o declaraţie specială la
compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în
raza cărora îşi au domiciliul, precum şi la cele în raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale
acestora. Modelul declaraţiei speciale va fi cel prevăzut prin norme metodologice aprobate prin
hotărâre a Guvernului.

Impozitul pe cladiri in cazul contribuabililor persoane juridice se calculeaza prin
aplicarea cotei de 1 % asupra valorii de inventar al cladirii ,inregistrata in contabilitatea
acestora,conform prevederilor legale.
În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată, cota impozitului este de :
a) 10% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de
referinţă si
b) 30% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de
referinţă.

Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ
teritoriale,concesionate sau inchiriate, dupa caz, persoanelor juridice, se stabileste taxa pe
cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, dupa caz, in conditii
similare impozitului pe cladiri.
Cota de impozit pentru clădirile cu destinaţie turistică ce nu funcţionează în cursul unui
an calendaristic este de 5% din valoarea de inventar a clădirii.
Impozitul pe cladiri se plateste anual , in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si
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.
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul an de catre
contribuabili persoane fizice sau juridice, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se
acorda o bonificatie de 10%.

CAPITOLUL III –IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN

Impozitul si taxa pe terenurile amplasate in intravilan- terenuri cu constructii
Zona in
Cadrul
localitatii

A
B
C
D

Nivelurile aplicabile in anul 2013-lei/ha-

Nivelurile aplicabile anul 2014-lei/ha-

Nivelurile impozitului, pe ranguri de localitate
Sat.Hangu, rang IV Satele :Chiriteni,Grozavesti,
Buhalnita,Ruginesti rang V
889
711
711
534
534
355
348
178

Nivelurile impozitului, pe ranguri de localitate
Sat.Hangu, rang IV Satele :Chiriteni,Grozavesti,
Buhalnita,Ruginesti rang V
933
747
747
561
561
373
365
187

Pentru terenurile amplasate in intravilan, inregistrate in registrul agricol la alta
categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul se stabileste astfel :
Zona/Categoria de folosinta

Nivelurile aplicabile in
Nivelurile aplicabile in
anul 2013
anul 2014
-lei/ha-lei/haZona Zona Zona Zona Zona Zona Zona Zona
A
B
C
D
A
B
C
D
Teren arabil
28
21
19
15
29
22
20
16
Pasune
21
19
15
13
22
20
16
14
Faneata
21
19
15
13
22
20
16
14
Vie
46
35
28
19
48
37
29
20
Livada
53
46
35
28
56
48
37
29
Paduri si alte terenuri cu 28
21
19
15
29
22
20
16
vegetatie forestiera
Terenuri cu ape
15
13
8
x
16
14
8
x
Drumuri si cai ferate
X
X
X
x
X
X
X
x
Neproductiv
x
x
x
X
x
x
x
X

Pentru terenurile din intravilanul localitatilor ,inregistrate in registrul agricol la alta
categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii,impozitul pe teren se determina prin
aplicarea coeficientului de corectie,diferentiat pe ranguri de localitati,astfel :
- pentru satul Hangu-rang IV –1.10
- pentru satele Chiriteni,Grozavesti,Buhalnita si Ruginesti –rang V –1.00
Impozitul pe teren se plateste anual , in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si
30 septembrie inclusiv.
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an de catre
contribuabili peroane fizice si juridice, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se
acorda o bonificatie de 10%.
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,
dupa caz, in conditii similare impozitului pe teren.

Impozitul si taxa pe terenurile amplasate in extravilan
In cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul pe teren se stabileste prin
inmultirea suprafetei terenului, exprimata in ha, cu suma corespunzatoare prevazuta in
urmatorul tabel si inmultita cu coeficientul de corectie corespunzator zonei din cadrul
localitatii.
Nr.
crt
0
1
2
3
4
5
6

Categoria de folosinta

Nivelurile aplicabile
Nivelurile aplicabile in anul
in anul 2012 lei/ha
2013 lei/ha
Zona
A
B
C
D
A
B
C
D
Teren cu constructii
31
28
26
22
33
29
27
23
Arabil
50
48
45
42
53
50
47
44
Pasune
28
26
22
20
29
27
23
21
Faneata
28
26
22
20
29
27
23
21
Vie pe rod
55
53
50
48
58
56
53
50
Padure sau alt teren cu vegetatie 16
14
12
8
17
15
13
8
forestiera
7
Padure in virsta de pana la 20 X
x
x
x
X
x
x
x
ani si padure cu rol de protectie
8
Teren cu apa, altul decat cel cu 6
5
2
1
6
5
2
1
amenajari piscicole
9
Teren cu amenajari piscicole
34
31
28
26
36
33
29
27
10 Teren neproductiv
x
x
x
x
x
x
x
x
Tabel cuprinzand coeficientul de corectie aplicabil terenurilor din extravilan

Zona in cadrul
localitatii
A
B
C
D

Rangul localitatii
0
2.60
2.50
2.40
2.30

1
2.50
2.40
2.30
2.20

II
2.40
2.30
2.20
2.10

III
2.30
2.20
2.10
2.00

IV
1,10
1,05
1,00
0,95

V
1,05
1,00
0,95
0,90

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,
dupa caz, in conditii similare impozitului pe teren.
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an de catre
contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de
5 %.
Impozitul anual pe teren ,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.

CAPITOLUL IV- Taxa asupra mijloacelor de transport/impozitul pe
mijloacele de transport
Pentru mijloace de transport cu tractiune mecanica :
I.Vehicule inmatriculate
Nivelurile aplicabile
Nivelurile aplicabile
in anul 2013
in anul 2014
Tipul mijlocului de transport
Suma in Lei/200 cmc Suma in Lei/200 cmc
sau fractiune din sau fractiune din
aceasta
aceasta
1.motorete,scutere,motociclete si autoturisme cu
capacitatea cilindrica de pana la 1.600 cmc
inclusiv
2. autoturisme cu capacitatea cilindrica intre
1601cmc si 2000 cmc inclusiv
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre
2001cmc si 2600cmc inclusiv
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre
2601cmc si 3000cmc inclusiv
5.Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste
3.001 cmc.
6. Autobuze,autocare,microbuze
7. Alte autovehicule cum asa totala maxima
autorizata de pana la 12 tone inclusiv, precum si
autoturismele de teren din productie interna
8.Tractoare inmatriculate

8

8

18

19

72

76

144

151

290

305

24
30

25
32

18

19

II.Vehicule inregistrate
Nr. Crt.

Vehicule cu capacitatea cilindrica:

1
2
3

Vehicule inregistrate cu capacitatea cilindrica < 4.800 cmc
Vehicule inregistrate cu capacitatea cilindrica > 4.800 cmc
Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata

Impozit
lei/200cmc
2
4
53 lei/an

Pentru remorci ,semiremorci si rulote :
Capacitatea

Nivelurile aplicabile in
anul 2013

Nivelurile aplicabile in
anul 2014
Impozitul in lei

impozitul,in lei
9

1.pentru remorci ,semiremorci si rulote
a) pana la o tona inclusiv
b)intre i si 3 tona inclusiv

9

34
52
64

c) intre 3 si 5 tone inclusiv
d) peste 5 tone

36
55
67

In cazul mijloacelor de transport pe apa, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma
corespunzatoare din tabelul urmator :
Nivelurile aplicabile
Nivelurile aplicabile
Mijlocul de transport pe apa
in anul 2013

in anul 2014

Impozitul , in lei
1.Luntre,barci fara motor, folosite pentru pescuit si uz
21
personal
2.Barci fara motor, folosite in alte scopuri
56
3.barci cu motor
210
4.Scutere de apa
210

Impozitul in lei
22
59
221
221

Pentru autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare
de 12 tone:
Numarul axelor si greutatea
bruta incarcata maxima
admisa

1.autovehicule cu doua
axe si cu masa:
a)peste 12 t dar nu mai mult
de 13t
b)peste 13t dar nu mai mult
14t
c)peste 14 t dar nu mai mult
15t
d)de cel putin 15 t dar nu
mai mica de 18t
e) masa de cel putin 18 t
2.autovehicule cu trei axe
si cu masa
a)peste 15 t dar nu mai mult
de 17 t
b)peste 17 t dar nu mai
mult de 19 t
c) peste 19 t dar nu mai
mult de 21 t
d) peste 21 t dar nu mai
mult de 23 t
e) peste 23 t dar nu mai
mult de 25 t
f) peste 25 t,dar nu mai
mult de 26 t
3.autovehicule cu patru
axe si cu masa :
a)peste 23 t dar nu mai mult
de 25 t
b) peste 25 t dar nu mai
mult de 27 t

NIVELURILE APLICABILE
IN
ANUL 2013

Impozitul, in lei/an

NIVELURILE APLICABILE
IN
ANUL 2014

Impozitul, in lei/an

Vehicule cu sistem de
suspensie
Pneumatica
sau
un
echivalent
recunoscut

Vehicule cu alte sisteme
de suspensie pentru axele
motoare

Vehicule cu sistem de
suspensie Pneumatica sau
un echivalent recunoscut

Vehicule cu alte sisteme
de suspensie pentru axele
motoare

0

133

0

140

133

367

140

385

367

517

385

543

517

1169

543

1227

517

1169

543

1227

133
231

231
474

140
243

243
498

474

615

498

646

615

947

646

994

947

1472

994

1546

947

1472

994

1546

615
623

623
973

646
654

654
1022

c)peste 27 t dar nu mai mult
de 29 t
d) peste 29 t dar nu mai
mult de 31 t
e) peste 31 t,dar nu mai
mult de 32 t
Numarul axelor si masa
totala maxima autorizata
1.vehicule cu 2+1 axe si
masa :
a) peste 12 t dar nu mai
mult de 14 t
b) peste 17 t dar nu mai
mult de 16 t
c) peste 16 t dar nu mai
mult de 18 t
d) peste 18 t dar nu mai
mult de 20 t
e) peste 20 t dar nu mai
mult de 22 t
f) peste 22 t dar nu mai
mult de 23 t
g) peste 23 t dar nu mai
mult de 25 t
h) peste 25 t,dar nu mai
mult de 28 t
2. vehicule cu 2+2 axe si
cu masa :
a) peste 23 nt dar nu mai
mult de 25 t
b) peste 25 t dar nu mai
mult de 26 t
c)peste 26 t dar nu mai mult
de 28 t
d)peste 28 t dar nu mai
mult de 29 t
e) peste 29 t dar nu mai
mult de 31 t
f) peste 31 t dar nu mai
mult de 33 t
g)peste 33 t dar nu mai
mult de 36 t
h)peste 36 t,dar nu mai mut
de 38 de tone
3. vehicule cu 2+3 axe si
cu masa :
a)peste 36 t dar nu mai mult
de 38 t
b) peste 38 t, dar nu mai
mult de 40 t
4.vehicule cu 3+2 axe si
cu masa :
a peste 36 t dar nu mai mult
de 38 t
b)peste 38 t dar nu mai
mult de 40 t
c)peste 40 t,dar nu mai mult
de 44 t
5.vehicule cu 3+3 axe si cu
masa :
a) peste 36 t dar nu mai
mult de 38 t
b)peste 38 t dar nu mai
mult de 40 t
c)peste 40 t,dar nu mai mult
de 44 t

973

1545

1022

1622

1545

2291

1622

2406

1545

2291

1622

2406

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

0

63

60

137

63

144

137

320

144

336

320

414

336

435

414

747

435

784

747

1310

784

1376

128
299

299
491

134
314

314
516

491

721

516

757

721

871

757

916

871

1429

916

1500

1429

1984

1500

2083

1984

3012

2083

3163

1984

3012

2083

3163

1579
2197

2197
2986

1658
2307

2307
3135

1395
1937

1937
2679

1465
2034

2034
2813

2679

3963

2813

4161

794

960

834

1008

960

1434

1008

1506

1434

2283

1506

2397

Impozitul pe mijlocul de transport se plateste anual , in doua rate egale, pana la datele
de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru
intregul an de catre contribuabili persoane fizice si juridice, pana la data de 31 martie a
anului respectiv, se acorda o bonificatie de 10%.
CAPITOLULV

Taxe pentru eliberarea certificatelor de urbanism,avizelor si autorizatiilor :

1.pentru eliberarea certificatului de ubanism in functie de
suprafata care se solicita :
a) pana la 150 mp inclusiv
Intre 151mp si 250 mp inclusiv
Intre 251 mp si 500 mp inclusiv
Intre 501 mp si 750 mp inclusiv
Intre 751 mp si 1.000 mp inclusiv
Peste 1.000mp

Nivelurile
aplicabile in anul
2012
3

Nivelurile
aplicabile
In anul 2013
3,3

3.5
3.85
4.5
4.95
6
6,6
7
7,7
6.6+0,005 lei/mp 7+0,005lei/mp
pt.fiecare mp care pt.fiecare mp care
depaseste 1.000mp depaseste 1.000mp

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.
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari necesara studiilor
geotehnice,ridicarilor topografice ,exploatarilor de cariera,balastierelor,sondelor de gaze si
petrol precum si altor exploatari = 8 lei /mp
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente la
retele publice de apa,canalizare ,gaze termice,energie electrica, telefonie si televiziune prin
cablu = 14 lei pentru fiecare racord.
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa = 8 lei.
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri,tonete cabine,spatii
de expunere situate pe caile si in spatiile publice precum si pentru amplasarea corpurilor
sau a panourilor de afisaj a firmelor si reclamelor este de 9 lei pentru fiecare mp de
suprafata ocupata de constructie.
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie decat
cele prevazute in alt aliniat al prezentului articol este egala cu 1% din valoarea autorizata
a lucrarilor de constructie,inclusiv instalatiile aferente.
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare totala sau partiala a unei constructii
este de 0,1 % din valoarea impozabila a constructiei stabilita pentru determinarea
impozitului pe caldiri.
Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizatii de construire
este egala cu 30 % din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei
initiale.

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si
amenajarea teritoriului, de catre primar sau de structurile de specialitate din cadrul
Consiliului Judetean este de 17 lei.
Taxa pentru eliberarea unei
autorizatii pentru desfasurarea unei
activitati
economice=17 lei;
Taxa pentru eliberarea autorizatiei sanitare de functionare=20 lei
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte
asemenea planuri, detinute de consiliile locale =32 lei pentru fiecare mp sau fractiune de
mp ;
Taxa pentru eliberarea certificatelor de producator = 84 lei.
Autorizatiile pentru desfasurarea unei activitati economice se vizeaza anual.
Taxa viza reprezinta 50% din cuantumul taxei .
Pentru comerciantii a caror activitate fac parte din clasa restaurante si baruri, datoreaza
bugetului comunei in a carui raza ad-teritoriala se afla amplasata unitatea sau standul de
comercializare, o taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea
activitatii de alimentatie publica in suma de 100 lei.

CAPITOLUL VI
Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate
-pentru un afis situat in locul in care persoana deruleaza o activitate
economica=32 lei/mp sau fractiune de mp;
-pentru oricare alt panou,afisaj sau structura de afisaj,pentru reclama si
publicitate=23 lei/mp sau fractiune de mp .

CAPITOLUL VII
Impozitul pe spectacole :
Manifestare artistica sau activitatea distractiva :
-in cazul videotecilor -2 leu/mp
-in cazul discotecilor – 3 lei/mp.
Impozitul pe spectacole se stabileste pentru fiecare zi de manifestare artistica sau de activitate
distractivă, prin înmulţirea numărului de metri pătraţi ai suprafeţei incintei videotecii sau
discotecii cu suma stabilită de consiliul local.
Impozitul pe spectacole se ajustează prin înmulţirea sumei stabilite cu coeficientul de corecţie
corespunzător :
Rangul localitatii
IV
V

Coeficient de corectie
1.10
1.00

CAPITOLUL VIII
TAXA HOTELIERA
(1)Taxa pentru şederea într-o unitate de cazare, denumită în continuare taxa hotelieră, se
încasează de către persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea, o dată cu
luarea în evidenţă a persoanelor cazate.
(2) Taxa hotelieră se calculează prin aplicarea cotei de 1 % la tarifele de cazare practicate
de unităţile de cazare.
(3) Taxa hotelieră se datorează pentru întreaga perioadă de şedere, cu excepţia cazului
unităţilor de cazare amplasate într-o staţiune turistică, atunci când taxa se datorează numai
pentru o singură noapte, indiferent de perioada reală de cazare.
Taxa hotelieră nu se aplică pentru:
a) persoanele fizice în vârstă de până la 18 ani inclusiv;
b) persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I de
invaliditate;
c) pensionarii sau studenţii;
d) persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar;
e) veteranii de război;
f) văduvele de război sau văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit;
g) 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;
h) soţul sau soţia uneia dintre persoanele fizice menţionate la lit. b)-g), care este cazat/cazată
împreună cu o persoană menţionată la lit. b)-g).
(4) Unităţile de cazare au obligaţia de a vărsa taxa hotelieră la bugetul local, lunar, până la
data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa hotelieră
de la persoanele care au plătit cazarea.
(5) Unităţile de cazare au obligaţia de a depune lunar o declaraţie la compartimentul de
specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până la data
stabilită pentru fiecare plată a taxei hoteliere, inclusiv.

CAPITOLUL IX – TAXE SPECIALE
TAXE DE STARE CIVILA
-Taxa divort pe cale administrativa conf. art. 283 alin.3 din Legea 571/2003
600 lei
-Taxa oficiere casatorie in zilele de sambata si duminica si sarbatori legale
100 lei
- Taxa oficiere casatorie in afara sediului primariei
300 lei
Cuantumul acestor taxe se stabileste anual si se achita anticipat odata cu depunerea
cererii de divort sau a declaratiei de casatorie, iar veniturile obtinute din acestea se utilizeaza
integral pentru acoperirea cheltuielilor de intretinere si finantare a compartimentului de stare
civila.
- Cerere pentru eliberarea certificatelor de urbanism
- Cerere pentru prelungirea certificatelor de urbanism
- Cerere pentru eliberarea autorizatiei de construire/ desfiintare
- Cerere pentru prelungirea autorizatiei de construire/ desfiintare
- Taxa pentru eliberarea copii documente arhivate:
foaie A4
foaie A3
-Xerocopii
Taxele se achita odata cu efectuarea serviciului.

4 lei
4 lei
4 lei
4 lei
3 lei / pag.
5 lei/ pag.
0,5lei/pag

CAPITOLUL X- ALTE TAXE LOCALE
1.Taxa destinata finantarii serviciului public de pompieri :
a)pentru societatile comerciale, persoanele autorizate sa desfasoare activitati in baza
liberei initiative avand ca obiect debitarea materialului lemnos,in functie de cantitatea
de material debitat pe an :
- pana la 500mc

191 lei

-intre 500mc si 1.000mc

270 lei

-intre 1.000mc si 5.000mc

575 lei

-peste 5.000mc

671 lei

b)pentru societatile comerciale si persoane autorizate sa desfasoare activitati in baza
liberei initiative avand alte obiecte de activitate cu exceptia persoanelor autorizate
pentru activitati de zidarie,dulgherie-- 97 lei/anual.
Taxa pentru transportul materialului lemnos pe drumurile comunale clasate si neclasate:
- cu mijloace auto apartinind persoanelor juridice si a persoanelor care
desfasoara activitati in baza liberei initiative:
-1leu/mc.
2.Taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice:
-Pentru depozitarea de materiale
- 1 leu/mp/zi
-Pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comertului - 1leu/mp/zi
-Pentru ocuparea terenurilor cu constructii provizorii autorizate in
conditiile legii -1leu/mp/zi
-Pentru vehicule lente cuprinse in art.283 alin(3) din Codul Fiscal
-40 lei/an.
3.Taxe de salubritate:
- Gospodariile populatiei situate in zonele A si B =6 lei/lunar;
- Gospodariile populatiei situate in zonele C si D =3 lei/lunar;
- Gospodariile formate dintr-o singura persoana vor achita 50% din taxa, in
functie de zona in care este situata gospodaria;
-Agenti economici/punct de lucru –unitati comerciale= 12 lei/lunar;
- cu capacitati de masa si cazare =16 lei/lunar;
- Institutii( biserici,cabinete medicale,scoli,biblioteca,primarie) =12 lei/lunar;
-Camine culturale =45 lei/pentru fiecare nunta organizata;
=20 lei/pentru fiecare discoteca organizata.

CAPITOLUL XIII- SANCTIUNI
Limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute de art.294 din Codul Fiscal
presoanelor fizice si juridice

-

Persoane fizice
ART.294 Contraventiile prevazute la alin(2),lit.a) privind depunerea peste
termen a declaratiilor de impunere se sanctioneaza cu amenda de la 70 la 279 lei,
iar cele de la lit.(b),(c) si (d) privind nedepunerea declaratiilor de
impunere,nerespectarea prevederilor art.254 alin(7), ale art.259 alin(6) si ale art 264
alin (5) referitoare la instrainarea, inregistrarea/ radierea bunurilor impozabile cu
amenda de la 279 lei la 696 lei;
ART.294 alin (4) Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea,
vinzarea, evidenta si gestionarea dupa caz a abonamentelor si a biletelor de intrare
la spectacole constituie contarventie si se sanctioneaza cu amenda de la 325 lei la
1.578 lei.
Persoane juridice

-

ART.294 Contraventiile prevazute la alin(2),lit.a) privind depunerea peste
termen a declaratiilor de impunere se sanctioneaza cu amenda de la 280 lei la 1.116
lei
iar cele de la lit.(b),(c) si (d) privind nedepunerea declaratiilor de
impunere,nerespectarea prevederilor art.254 alin(7), ale art.259 alin(6) si ale art 264
alin (5) referitoare la instrainarea, inregistrarea/ radierea bunurilor impozabile cu
amenda de la 1.116 lei la 2.784 lei;
ART.294 alin (4) Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea,
vinzarea, evidenta si gestionarea dupa caz a abonamentelor si a biletelor de intrare
la spectacole constituie contarventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.300lei la
6.312 lei.

LEGEA NR.117/1999 PRIVIND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU)
ANEXA-LISTA CUPRINZIND TAXELE EXTRAJUDICIARE
DE TIMBRU,CU MODIFICARILE ULTERIOARE
Extras din norma juridica
Nivelurile
Nivelurile
aplicabile
aplicabile
in anul
in
2013
anul
2014
Taxa ,in
Taxa ,in lei
lei
.Nr.
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel,altele decit cele eliberate de instante,Ministerul
Justitiei,Parchetul de pe linga Inalta Curte de
Crt.
Casatie si Justitie si de notarii publici,precum si pentru alte servicii prestate de unele institutii publice
1
Eliberarea de catre organelle administratiei publice centrale si locale ,de
2
2
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 orcaror alte inscrisuri prin care se atesta
un fapt sau o situatie,cu exceptia acelor acte pentru care se plateste o alta
taxa extrajudiciara de timbru mai mare
2
Eliberarea certificatului de producator> Punct abrogate prin art.80 lit.j) din Ordonanta Guvernului nr.36/2002
privind impozitele si taxele locale
3
Eliberarea certificatelor de proprietate asupra amimalelor,pe cap de
x
x
animal:
-pentru animale sub 2 ani
2
2
-pentru animale peste 2 ani
2
2
4
Certificarea (transcrierea )transmisiunii proprietatii asupra animalelor,pe cap de animal,in bilete de proprietate:
-pentru animale sub 2 ani
2
2
-pentru animale peste 2 ani
5
5
5
Eliberarea certificatelor de inregistrare fiscala
x
x
6
Eliberarea la cerere a certificatelor medico-legale si a altor certificate
2
2
medicale folosite in justitie
7
Eliberarea la cerere a certificatelor de cazier judiciar
2
2
8
Inregistrarea la cerere in actele de stare civila a schimbarii numelui si a
15
15
sexului
9
Inregistrarea,la cerere,in actele de stare civila a desfacerii casatoriei
2
2
10 Transcrierea,la cerere,in registrele de stare civila romane,a actelor de
2
2
stare civila intocmite de autoritatile straine
11 Reconstituirea si intocmirea ulterioara,la cerere,a actelor de stare civila
2
2
12 Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor
2
2
pierdute,sustrase,distruse sau deteriorate
CAPITOLULII
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate si inscrierea mentiunilor in acestea,precum
si pentru eliberarea permiselor de vinatoare si de pescuit
1
Acte de identitate
x
x
a)eliberarea sau preschimbarea cartilor de identitate pentru cetatenii
5
5
romani,eliberarea sau prelungirea valabilitatii actelor de identitate pentru
cetatenii straini si pentru persoanele fara cetatenie,precum si inscrierea
mentiunilor privind schimbarea domiciliului sau a resedintei cetatenilor
romani
b)inscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliului sau a resedintei
X
x
c)viza anuala a carnetelor de identitate ale cetatenilor straini si ale
6
6
persoanelor fara cetatenie
d)eliberarea unor noi carti ,buletine,carnete de identitate si legitimatii
x
x
provizorii in locul celor pierdute,furate sau deteriorate
2
Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea
x
x
unor date din Registrul permanent de evidenta a populatiei
3
Eliberarea sau viza anuala a permiselor de vinatoare
3
3

4

Eliberarea sau viza anuala a permiselor de pescuit

2

2

CAPITOLUL III
Taxa pentru examinarea conducatorilor de autovehicole in vederea obtinerii permiselor de conducere
Taxe pentru examinarea candidatilor care au absolvit o scoala de conducatori de autovehicule:
a)obtinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile
6
6
si subcategoriile A,A1,B,B1 si B+E
b)obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din
Abrogat prin O.U.G. nr.70/2009
categoria A
c)obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule
Abrogat prin O.U.G. nr.70/2009
apartinind uneia dintre categoriile sau subcategoriile B,B1,B+E
1 d)obtinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile
28
28
si subcategoriile C,C1,Tr,D,D1,C+E,D+E, C1+E,D1+E,C,D.Tb,Tv
e)obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule
Abrogat prin O.U.G. nr.70/2009
apartinind uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E,
D1+E,C,D,Tb,Tv
f)obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din
Abrogat prin O.U.G. nr.70/2009
categoriile C+E, D+E
2
Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de
conducere,pentru categoriile cuprinse in permisul anulat, precum si a
persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obtinerea
84
aceleiasi categorii a permisului de conducere, precum si pentru
persoanele care nu au absolvit o scoala de conducatori de autovehicule,
cu exceptia celor pentru categoriile B,B1,B+E
3
Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de
Abrogat prin O.U.G. nr.70/2009
conducere,pentru categoriile cuprinse in permisul anulat
4
Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de 3 ori la
Abrogat prin O.U.G. nr.70/2009
examenul pentru obtinerea aceleiasi categorii a permisului de conducere
CAPITOLUL IV
Taxe de inmatriculare a autovehiculelor si remorcilor,autorizare provizorie de circulatie si autorizare de
circulatie pentru probe
1
Taxe de inmatriculare permanenta sau temporara a autovehiculelor si remorcilor:
a)autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata de pina la
60
60
3.500 kg,inclusiv
b)autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata cuprinsa
Abrogat prin O.U.G. nr.70/2009
intre 750kg si 3.500 kg,inclusiv
c)autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata mai mare de
145
145
3.500 kg
2
Taxe de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si remorcilor
9
9
neinmatriculate permanent sau temporar
3
Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculelor si
414
414
remorcilor
CAPITOLUL IV -1
Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea
1 unor date din Registrul national de evidenta a persoanelor, precum si din
Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor
5
5
de inmatriculare si din registrele judetene si al municipilui Bucuresti de
evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare
CAPITOLUL V
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobindite in baza Legii fondului funciar
nr.18/1991,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor
1 dobindite in baza Legii fondului funciar nr.18/1991,republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celor pentru
15
15
terenurilor agricole si forestiere

\

ANEXA nr.2
La H.C.L. nr.67din 29.11.2013
LISTA
Actelor normative prin care sunt instituite impozite si taxe locale, inclusiv
hotararile Consiliului Local al Comunei Hangu prin care s-au stabilit impozite si
taxe locale pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent
An

H.C.L.

2009

HCL nr.38/26.05.2008

2010

HCL NR.56/06.11.2009

2011

HCL NR.37/28.05.2010

2012

HCL NR.32/31.05.2011

2013

HCL NR. 74/30.12.2012

Temei legal
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu
modificarile si completarile ulterioare
HG nr.1514/25.10.2006 privind actualizarea
impozitelor si taxelor locale
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu
modificarile si completarile ulterioare
HG 956/2009 privind nivelurile pentru valorile
impozabile, impozitele si taxele locale, precum
si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal
2010.
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu
modificarile si completarile ulterioare
HG 956/2009 privind nivelurile pentru valorile
impozabile, impozitele si taxele locale, precum
si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal
2010.
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu
modificarile si completarile ulterioare
HG 956/2009 privind nivelurile pentru valorile
impozabile, impozitele si taxele locale, precum
si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal
2010;
OG 59/2010 privind modificarea
Legii571/2003 privind Codul fiscal.
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu
modificarile si completarile ulterioare
HG 1309/28.12.2012 privind nivelurile pt
valorile impozabile, impozitele si taxele locale,
precum si amenzile aplicabile incepand cu anul
fiscal 2013.

ANEXA nr.3
La H.C.L. nr.67din 29.11.2013
LISTA
Cuprinzand actele normative, inclusiv hotararile Consiliului Local al Comunei
Hangu in temeiul carora s-au acordat facilitatile fiscale pe o perioada de 5 ani
anteriori anului fiscal curent
An

H.C.L.

2009

HCL nr.38/26.05.2008

2010

HCL NR.56/06.11.2009

2011

HCL NR.37/28.05.2010

2012

HCL NR.32/31.05.2011

2013

HCL NR. 74/30.12.2012

Temei legal
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu
modificarile si completarile ulterioare
OG.nr.92/2003- republicata privind codul de
procedura fiscala – cu modificarile ulterioare
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu
modificarile si completarile ulterioare
OG.nr.92/2003- republicata privind codul de
procedura fiscala – cu modificarile ulterioare
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu
modificarile si completarile ulterioare
OG.nr.92/2003- republicata privind codul de
procedura fiscala – cu modificarile ulterioare
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu
modificarile si completarile ulterioare
OG.nr.92/2003- republicata privind codul de
procedura fiscala – cu modificarile ulterioare
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu
modificarile si completarile ulterioare
OG.nr.92/2003- republicata privind codul de
procedura fiscala – cu modificarile ulterioare

ANEXA NR.4
La H.C.L. nr.67din 29.11.2013

PROCEDURA DE CALCUL SI PLATA A TAXELOR PREVAZUTE LA
ART.283 DIN LEGEA NR.571/2003 PRIVIND CODUL FISCAL
(CAPITOLUL X DIN ANEXA NR.1)
1. Taxa destinata finantarii serviciului public de pompieri se incaseaza la
serviciul de impozite si taxe in numerar sau prin virament in contul
specificat in contract deschis la Trezoreria Bicaz in baza contractelor
incheiate cu beneficiarii de servicii, persoane juridice.
2. Taxa pentru transportul materialului lemons pe drumurile comunale clasate
si neclasate se incaseaza la serviciliul de impozite si taxe in numerar sau
prin virament in contul specificat in contract deschis la Trezoreria Bicaz in
baza contractelor incheiate cu beneficiarii.
3. Pentru depozitarea de materiale sau desfacerea de produse ce fac obiectul
comertului si ocuparea terenurilor cu constructii provizorii autorizate in
conditiile legii se incaseaza la serviciul de impozite si taxe in numerar in
functie de mp utilizat.Taxa se aplica pentru fiecare zi ce urmeaza a fi
folosita.
4. Pentru vehiculele lente existente in patrimoniu persoanelor fizice sau
juridice la data de 1 ianuarie 2014, taxele locale datorate pentru intregul an
fiscal se achita pana cel tirziu la data de 31 martie 2014.Aceasta se
incaseaza la serviciul de impozite si taxe in numerar sau prin virament .

Anexa nr.5
Procedura de acordare a facilitatilor fiscale de scutire sau reducere la plata
impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren
a anumitor categorii de persoane fizice

Urmatoarele categorii de persoane sunt scutite de la plata impozitului pe
cladiri si a impozitului pe teren(intravilan + extravilan):
- persoane incadrate in gr.accentuat de invaliditate;
- persoane beneficiare a Legii 416-ajutor social;
- persoane aflate in cazul calamitatilor naturale;
- veteranii sau vaduvele veteranilor de razboi necasatorite,persoanelor
fizice prevazute la art.1 al Decretului –lege nr.118/1990 si a persoanelor prevazute la
art.3 alin.(1)lit.b) si art.4alin (1) din Legea recunostintei nr.341/2004.
Facilitatile fiscale se acorda numai la cererea scrisa a persoanelor fizice .
Aceasta va cuprinde:
-elementele de identificare a contribuabilului,
-sumele datorate sau neachitate la bugetul local pentru care se solicita scutirea
sau reducererea la plata,
-perioada pentru care sumele sunt datorate sau neachitate, precum si data
scadenta a acestora,
-natura facilitatilor solicitate si posibilitatea de plata a debitelor pentru care se
solicita inlesnirea.
Persoanele fizice pot depune orice alte documente considerate utile
pentru solutionarea cererii.
Cererea impreuna cu documentele prevazute mai sus se constituie intr-un
dosar care se depune la consiliul local.
Dosarul complet , intocmit de compartimentul de specialitate al
autoritatilor publice locale, precum si propunerera de solutionare a cererii sunt
inaintate de catre seful acestui compartiment primarului, care ulterior il va
prezenta consiliului local spre solutionare.
Pentru solutionarea fiecarui dosar privind cererea de acordare a
facilitatilor fiscale vor fi avute in vedere urmatoarele:
- rezultatele verificarilor efectuate de compartimentul de spacialitate al
autoritatilor publice locale vor fi cuprinse intr-o nota de constatare.
- Realitatea datelor prezentate in cererea de acordare a inlesnirilor la plata
impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local.
- Existenta unor posibilitati concrete de achitare in viitor a obligatiilor
restante,

- Orice elemente care pot contribui la formularea propunerii de aprobare, de
respingere sau de modificare si completare a cererii,
- Prevederile din legile speciale, potrivit carora se pot acorda de la caz la caz
reduceri si scutiri de la plata impozitelor si taxelor,
- Documentele justificative prezentate de platitor,
- Propunerea de solutionare a cererii de acordare a inlesnirilor la plata
elaborate de compartimentul de specialitate al autoritatii publice locale,
- Orice alte elemente necesare solutionarii cererii.
Termenul de solutionare a dosarului este de 30 zile de la data inregistrarii
cererii.
Solicitantul va fi instiintat inscris despre hotararrea consiliului local in
termen de 5 zile de la data adoptarii acesteia.

