ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ASAU
HOTARARE
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013
In temeiul art.45 alin 2 lit c din Legea administratiei publice locale nr. 215 /2001,
republicata;
luand in considerare prevederile art. 9 pct 3 din Carta Europeana a autonomiei locale
adoptata la Starsbourg la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr. 199 /1997;
avand in vedere prevederile:
- art. 36 alin. (4) lit. „c” din Legea administratiei publice locale nr.
215 / 2001 republicata;
- art. 5 alin. (2) din Legea 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile
si completarile ulterioare;
- art.251 alin.(1), (5), (7) si (8), art. 252 , art. 253 alin. (2), (6) si (61), art. 255 alin. (2), art. 258
alin. (1), (2), (3), (4), (5) si (6), art. 260 alin. (2), art.263 alin. (2), (3), (4), (5), (6) si (7), art. 265
alin. (2), art. 267 alin. (1),(2),(3), (4),(5),(6), (7),(8),(9),(10), (11), (12), si (13), art. 268 alin. (1),
(2), (3), (4) si(5), art. 270 alin. (4),(6), art. 271 alin. (2),art. 274 alin.(2), art. 275 alin. (2) si (3),
art. 278 alin. (1), art. 279alin. (2), art. 282 alin. (1), (2) si (3), art. 283,art. 284,art.285, art. 286
alin. (1), (2), (3), (4) si (6),art. 287, art. 288 alin. (1) din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul
fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
- pct. 1 – 8, pct 9 alin. (1), (2), (3), (4) si (5), pct. 11 alin. (3), pct. 14 alin. (1) lit.
„b” si „c”, pct. 22 alin. (2) lit „f”, pct. 24 alin. (2), pct. 52 alin. (1) lit. „f”, pct. 54
alin. (1), (2) si (3), pct. 72 alin. (3), pct. 77 alin. (4,) pct. 91, pct. 128, pct. 131 alin.
(1), pct. 132 alin. (1), pct. 134, pct. 137, pct. 141, pct. 142, pct. 143, pct. 146, pct.
149, pct. 153 alin. (3), pct. 155 alin. (1) lit. „c”, pct. 156 alin. (2), pct. 158 alin. (3)
si (4), pct. 159, pct. 163, pct. 165 alin. (1), pct. 180 alin. (1), pct. 185, pct. 188, pct.
192, pct. 205, pct. 220, pct. 2211, pct. 222, pct. 224 alin. (1) si (2), pct. 226 si pct.
2901 din normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 privind Codul
fiscal, aprobate prin HG 44 / 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
tinand seama de prevederile HG 956 din 19.08.2009 publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 633 din 24.09.2009 privind nivelurile pentru valorile
impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile
aplicabile in anul fiscal 2007,
tinand seama de prevederile OUG 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 442 din 30.06.2010,
tinand seama de prevederile OUG 30/2011 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 627 din 02.09.2011,
Vazand raportul de specialitate nr. 8081/22.11.2012 din inaintat de Compartimentul
impozite si taxe local;

tinand seama de necesitatile de crestere a veniturilor proprii ale bugetului local
pentru anul 2013 in scopul asigurarii finantarii cheltuielilor publice locale, pe de o parte,
precum si de conditiile locale specifice zonei, pe de alta parte,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ASAU adopta prezenta hotarare:
ART. 1 - Se aproba impozitele si taxele locale, precum si taxele speciale pentru anul 2012,
conform anexelor de la 1 – 12, care fac parte integranta prezentei hotarari astfel:
- impozitul si taxa pe cladiri, potrivit anexei nr. 1;
- impozitul si taxa pe teren, potrivit anexei nr. 2;
- impozitul pe mijloacele de transport, potrivit anexei nr. 3;
- taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, potrivit anexei nr. 4;
- taxe pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, potrivit anexei nr. 5;
- impozitul pe spectacole, potrivit anexei nr. 6;
- taxa hoteliera, potrivit anexei nr. 7;
- taxa judiciara de timbru, potrivit anexei nr. 8;
- taxele extrajudiciare de timbru, potrivit anexei nr. 9;
- sanctiuni, potrivit anexei nr. 10;
- taxele speciale, potrivit anexei nr. 11;
- alte taxe locale, potrivit anexei nr. 12;
- Declaratie privind stabilirea taxei de salubritate, colectare selectiva si reciclarea
deseurilor menajere, potrivit anexei nr. 13.

ART. 2 – Creantele fiscale restante aflate in sold la data de 31 decembrie 2012, mai mici de 10
lei se anuleaza, conform prevederilor art. 178 alin (2) din O.G. 92/2003 privind Codul de
Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 3 - (1) Prezenta hotarare se comunica prefectului Judetului Bacau in vederea exercitarii
controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica prin grija
secretarului comunei Asau.
(2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul autoritatilor administratiei
publice locale.

Presedinte de sedinta,
Consilier Razvan Birzan

Nr. 54 din 13.12.2012

Contrasemneaza,
Secretar Grigorita Sorina

Anexa nr. 1
la Hotărâre

Impozitul si taxa pe clădiri
In conformitate cu prevederile art. 249 alin (2) din Legea 343 / 2006 pentru
modificarea si completarea Legii 571 / 2003 privind Codul fiscal “impozitul prevazut la art. 249
alin (1), denumit in continuare impozit pe cladiri, precum si taxa pe cladiri prevazuta la alin art.
249 alin (3) se datoreaza catre bugetul local al sectorului in care este amplasata cladirea.”
La art. 249 alin (3) se prevede ca: “pentru cladirile proprietate publica sau privata
a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare
ori in folosinta, dupa caz, persoanelor juridice, altele decat cele de drept public, se stabileste taxa
pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de
administrare sau folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri.”
In cazul persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei
de impozitare de 0,12 % la valoarea impozabila a cladirii, in conformitate cu prevederile art. 251
alin (3) din Hotararea Guvernului nr. 956/2009 pentru modificarea si completarea Legii 571 /
2003 privind Codul fiscal.
Art. 251 alin. (2) prevede: ”in cazul unei cladiri care are peretii exteriori din
materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a cladirii se identifica in tabelul prevazut la
alin (3) valoarea impozabila cea mai mare corespunzatoare tipului cladirii respective.”
VALORILE IMPOZABILE
Pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri in cazul persoanelor fizice,
conform HG 956/2009

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2013
Valoarea impozabila - lei/mp
Tipul cladirii

0
A. Cladire cu cadre din
beton armat sau cu pereti
exteriori din caramida arsa
sau din orice alte materiale
rezultate in urma unui
tratament termic si/sau
chimic

Cu instalatii de apa,
canalizare, electrice,
incalzire(conditii cumulative)
1

Fara instalatii de apa,
canalizare, electricitate
sau incalzire
2

806

478

B. Cladire cu pereti exteriori
din lemn, din piatra
naturala, din caramida
nearsa, din valatuci sau din
orice alte materiale
nesupuse unui tratament
termic si/sau chimic
C. Cladire - anexa cu cadre
din beton armat sau cu
pereti exteriori din caramida
arsa sau din orice alte
materiale rezultate in urma
unui tratament termic si/sau
chimic
D. Cladire - anexa cu pereti
exteriori din lemn, din piatra
naturala, din caramida
nearsa, din valatuci sau din
orice alte materiale
nesupuse unui tratament
termic si/sau termic
E. In cazul contribuabilului
care detine la aceeasi
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
F. In cazul contribuabilului
care detine la aceeasi
adresa incaperi amplaste 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

219

137

137

123

82

54

75% din suma care s-ar
aplica cladirii

75% din suma care s-ar
aplica cladirii

50% din suma care s-ar
aplica cladirii

50% din suma care s-ar
aplica cladirii

Pentru determinarea suprafeţei construite desfăşurate, în cazul clădirilor care nu
pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, asupra suprafeţei utile se aplică coeficientul de
transformare de 1,20.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 351 / 2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului naţional, localităţile sunt ierarhizate pe ranguri. Comuna Asau este
încadrat în RANGUL IV si V respectiv:
- rangul IV – satul Asau, sat resedinta de comuna;
- rangul V – satele Lunca Asau, Straja, Ciobanus, Apa Asau si Paltinis – sate
componente ale comunei.

Art. 251 alin (5) din prevede: „Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in
functie de rangul localitatii si zona in care este amplasata cladirea, prin inmultirea valorii
determinate conform alin. (3) cu coeficientul de corectie corespunzator, prevazut in tabelul
urmator:
Zona in cadrul localitatii

A

Rangul IV – sat Asau

1.10

Rangul V – satele Lunca
Asau, Straja, Ciobanus,
Apa Asau, Paltinis
1.05

Art. 251 alin (7) - Valoarea impozabila a cladirii, determinata in urma aplicarii
prevederilor alin (1) – (6), se reduce in functie de anul terminarii acesteia, dupa cum urmeaza:
a)cu 20 %, pentru cladirea care are o vechime de peste 50 ani de la data de 01 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.
Art. 251 alin (8) - In cazul cladirii utilizate ca locuinta, a carei suprafata
construita depaseste 150 de metri patrati, valoarea impozabila a acesteia, determinata in urma
aplicarii prevederilor alin (1) – (7), se majoreaza cu cate 5 % pentru fiecare 50 metri patrati sau
fractiune din acestia.
Art. 251 alin (8’) - In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de
reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul
terminarii se actualizeaza, astfel ca acesta se considera ca fiind cel in care au fost terminate
aceste ultime lucrari.
Art. 252 va avea urmatorul cuprins:
Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce detin mai multe cladiri:
(1) 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 afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 150% pentru a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 300% pentru a treia cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de
domiciliu.
(2) Nu intra sub incidenta alin. (1) persoanele fizice care detin in proprietate cladiri
dobandite prin succesiune legala.
(3) 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.
(4) Persoanele fizice prevazute la alin. (1) au obligatia sa depuna o declaratie speciala la
compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in raza carora isi au
domiciliul, precum si la cele in raza carora sunt situate celelalte cladiri ale acestora.
In cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea
unei cote de impozitare de 1,5 % asupra valorii de inventar a cladirii.

1

Art. 253 alin (3 ) prevede: „in cazul unei cladiri la care au fost executate lucrari
de construire, reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere de catre locatari,
din punct de vedere fiscal, acesta are obligatia sa comunice locatorului valoarea lucrarilor
executate, pentru depunerea unei noi declaratii fiscale in termen de 30 de zile de la data
terminarii lucrarilor respective.”
Art. 253 alin (5) prevede: In cazul unei cladiri care a fost reevaluata, conform
reglementarilor contabile, valoarea impozabila a cladirii este valoarea contabila rezultata in urma
reevaluarii, inregistrata ca atare in contabilitatea proprietarului – persoana juridica.

Art. 253 alin (6) In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata, cota
impozitului pe cladiri se stabileste le catre consiliul local intre:
a) 20% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului
fiscal de referinta;
b) 40% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului
fiscal de referinta.

Art. 253 alin (61) Cota impozitului pe cladiri prevazuta la alin. (6) se aplica la
valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice, pana la sfarsitul
lunii in care s-a efectuat prima reevaluare. Fac exceptie cladirile care au fost amortizate potrivit
legii, in cazul carora cota impozitului pe cladiri este cea prevazuta la alin (2)
Art. 253 alin (7) prevede: In cazul unei cladiri care face obiectul unui contract de
leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia se aplica urmatoarele reguli:
a)impozitul pe cladiri se datoreaza de locatar;
b)valoarea care se ia in considerare la calculul impozitului pe cladiri este valoarea
din contract a cladirii, asa cum este ea inregistrata in contabilitatea locatorului sau a locatarului,
conform prevederilor legale in vigoare;
c)in cazul in care contractul de leasing inceteaza altfel decat prin ajungerea la
scadenta, impozitul pe cladiri este datorat de locator.
Art. 255 alin (2) prevede: Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri , datorat pentru
intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de
10%, stabilita prin hotarare a consiliului local.

Anexa nr. 2
la Hotărâre

Impozitul si taxa pe teren
În temeiul art. 256 alin (1) din Legea 571 / 2003 "Orice persoana care are in
proprietate teren situat in Romania datoreaza pentru acesta un impozit anual, exceptand cazurile
in care prezentul titlu prevede altfel.
In conformitate cu prevederile art. 256 alin (2) din Legea 571 / 2003 privind
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare “impozitul prevazut la art. 256 alin (1),
denumit in continuare impozit pe teren, precum si taxa pe teren prevazuta la alin art. 256 alin (3)
se datoreaza catre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului in care este
amplasat terenul.”
Art. 256 alin (3) prevede: Pentru terenurile proprietate publica sau privata a
statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesioante, inchiriate, date in adminstrare 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.
Art. 256 alin (5) prevede: In cazul unui teren care face obiectul unui contract de
leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia, impozitul pe teren se datoreaza de catre locatar.
Art. 256 alin (6) prevede: In cazul in care contractul de leasing inceteaza, altfel
decat prin ajungerea la scadenta, impozitul pe teren este datorat de locator.

I. Impozitul / taxa pe terenurile situate în intravilan
Art. 258 alin (2) prevede: In cazul unui teren amplasat in intravilan, intregistrat la
categoria de folosinta terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea
suprafetei terenului , exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul
tabel:
1. IMPOZITUL/TAXA pe terenurile amplasate în intravilan – terenuri cu construcţii
Art.258 alin (2) actualizat conform HG 956/2009
Zona în cadrul
localităţii

NIVELURILE
APLICABILE IN ANUL
FISCAL 2013 – lei / ha
RANG IV- sat ASAU

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL
FISCAL 2013 – lei / ha
RANG V- satele LUNCA, STRAJA,
CIOBANUS, APA ASAU, PALTINIS

A

919.20

735.60

2.
IM
PO
ZIT
UL/

TAXA pe terenurile amplasate în intravilan – orice alta categorie de folosinta decat cea de
terenuri cu constructii –
Art. 258 alin.(3) prevede: In cazul unui teren amplasat in intravilan, intregistrat la
alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabileste
prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta la
alin (4), iar acest rezultat se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la alin
(5).
Coeficientul de corecţie pozitivă aferent rangului localităţii noastre(care este 4 in satul
Asau si 5 in satele Lunca Asau, Straja, Ciobanus, Apa Asau si Paltinis), astfel:
Zona in cadrul localitatii

Rangul IV – sat Asau

A

Rangul V – satele Lunca
Asau, Straja, Ciobanus,
Apa Asau, Paltinis
1.00

1.10

Art.258 alin (4)actualizat conform HG 956/2009
- lei / ha –
Nr.
Crt.

Zona
Categoria de
folosinţă
Teren arabil

Rangul IV- Zona A

Rangul VZona A

28.80

28.80

Păşune

21.60

21.60

Fâneaţă

21.60

21.60

Vie

48.00

48.00

Livadă

55.20

55.20

Pădure sau alt
6. teren cu
vegetaţie
forestieră
Teren cu ape
7.

28.80

28.80

15.60

15.60

Drumuri şi căi
8. ferate

X

X

1.

2.

3.

4.

5.

Incadrarea terenurilor in categoriile de folosinta se face numai in baza documentelor
justificative prezentate de contribuabili, respectiv extras de carte funciara valabil (actualizat) cu
pozitii distincte pentru terenurile din alte categorii de folosinta decat cele cu constructii situate in
intravilanul comunei Asau.
1

Art. 258 alin (5 ) prevede: Ca exceptie de la prevederile alin (2), in cazul contribuabililor
persoane juridice, pentru terenul situat in intravilan, inregistrat la alta categorie de folosinta decat
cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se calculeaza conform prevederilor alin (3) – (5)
numai daca indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:
a)au prevazut in statut, ca obiect de activitate, agricultura;
b)au inregistrate in evidenta contabila venituri si cheltuiele din desfasurarea
obiectului de activitate prevazut la lit. a).
In caz contrar, impozitul pe terenul situat in intravilanul unitatii administrativ
teritoriale datorat de contribuabilii persoane juridice, se calculeaza conform alin (2). ( a se vedea
2

art. 258 alin 5 )
II. Impozitul / taxa pe terenurile situate în extravilan
IMPOZITUL /TAXA pe terenurile amplasate în extravilan
Art.258 alin (6) prevede : 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, inmultita cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la art.
251 alin.(5):
- lei / ha Nr.
Zona
Rang IV
Rang V Crt.
Categoria de folosinţă
Zona
Zona
A
A
1

Teren cu constructii

32.40

32.40

2

Arabil

51.60

51.60

3

Pasune

28.80

28.80

4

Faneata

28.80

28.80

5

Vie pe rod, alta decat cea
prevazuta la nr. crt. 5.1
Vie pana la intrarea in rod

57.60

57.60

x

X

Livada pe rod, alta decat cea
prevazuta la nr. crt 6.1
Livada pana la intrarea pe rod

57.60

57.60

x

x

5.1
6
6.1

7

7.1

8

8.1

Padure sau alt teren cu vegetatie
forestiera, cu exceptia celui
prevazut la nr. crtr. 7.1
Padure in varsta de pana la 20
de ani si padure cu rol de
protectie

16.80

16.80

x

x

Teren cu apa, altul decat cel cu
amenajari piscicole

6.00

6.00

Teren cu amenajari piscicole

34.80

34.808

9

Drumuri si cai ferate

x

X

10

Teren neproductiv

x

X

Coeficientul de corecţie pozitivă aferent rangului localităţii noastre(care este 4 in
satul Asau si 5 in satele Lunca Asau, Straja, Ciobanus, Apa Asau si Paltinis), astfel:
Zona in cadrul localitatii

A

Rangul IV – sat Asau

1.10

Rangul V – satele Lunca
Asau, Straja, Ciobanus,
Apa Asau, Paltinis
1.05

Art. 260 alin (2) prevede: 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 10%,
stabilita prin hotarare a consiliului local.

Anexa nr. 3
la Hotarare

Impozitul pe mijloacele de transport
Impozitul pe mijloacele de transport se calculeaza in functie de tipul mijlocului de
transport, conform art. 263 alin. (1) din Legea 571 / 2003 privind Codul fiscal, modificata si
completata.
Conform atr. 263 alin(2), in cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule,
impozitul pe mijlocul ce transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia,
3

prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzatoare din
urmatorul tabel:
ART. 263 alin (2)

Nr.
crt.

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)
1.

Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică
de până la 1.600 cm3 inclusiv

8

2.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3
inclusiv

18

3.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3
inclusiv

72

4.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3
inclusiv

144

5.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

290

6.

Autobuze, autocare, microbuze

24

7.

Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată
de până la 12 tone inclusiv

30

8. Tractoare înmatriculate
II. Vehicule înregistrate
1.

Vehicule cu capacitate cilindrică

1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3
1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3
2.

Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

18
lei/200 cm3
4
6
150 lei/an

In cazul unui atas impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru
motocicletele, motoretele si scuterele respective.

Conform art. 263 alin.(4), impozitul pe mijloacele de transport – autovehicule de
transport cu masa totala autorizata de peste 12 tone, este:

Impozitul in lei, pentru anul 2013
Impozitul
(în lei/an)
Numãrul de axe si greutatea brutã încãrcatã maximã
admisã

I

Ax(e) motor(oare)
cu sistem de
Alte sisteme de
suspensie
suspensie pentru
pneumaticã sau
axele motoare
echivalentele
recunoscute

douã axe
1 Masa de cel putin 12 tone, dar mai micã de 13
tone

0

133

2 Masa de cel putin 13 tone, dar mai micã de 14
tone

133

367

3 Masa de cel putin 14 tone, dar mai micã de 15
tone

367

517

4 Masa de cel putin 15 tone, dar mai micã de 18
tone

517

1.169

5 Masa de cel putin 18 tone
II 3 axe
1 Masa de cel putin 15 tone, dar mai micã de 17
tone

517

1.169

133

231

2 Masa de cel putin 17 tone, dar mai micã de 19
tone

231

474

3 Masa de cel putin 19 tone, dar mai micã de 21
tone

474

615

4 Masa de cel putin 21 tone, dar mai micã de 23
tone

615

947

5 Masa de cel putin 23 tone, dar mai micã de 25
tone

947

1.472

6 Masa de cel putin 25 tone, dar mai micã de 26
tone

947

1.472

7 Masa de cel putin 26 tone

947

1.472

1 Masa de cel putin 23 tone, dar mai micã de 25
tone

615

623

2 Masa de cel putin 25 tone, dar mai micã de 27

623

973

III 4 axe

tone
3 Masa de cel putin 27 tone, dar mai micã de 29
tone

973

1.545

4 Masa de cel putin 29 tone, dar mai micã de 31
tone

1.545

2.291

5 Masa de cel putin 31 tone, dar mai micã de 32
tone

1.545

2.291

6 Masa de cel putin 32 tone

1.545

2.291

Conform art. 263 alin.(5) , impozitul pe mijloacele de transport – combinaţii de
autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala
autorizata de peste 12 tone, este:
Impozitul in lei, pentru anul 2013
Impozitul
(în lei/an)
Numãrul de axe si greutatea brutã încãrcatã maximã
admisã

I

Ax(e) motor(oare)
cu sistem de
Alte sisteme de
suspensie
suspensie pentru
pneumaticã sau
axele motoare
echivalentele
recunoscute

2+1 axe
1 Masa de cel putin 12 tone, dar mai micã de 14
tone

0

0

2 Masa de cel putin 14 tone, dar mai micã de 16
tone

0

0

3 Masa de cel putin 16 tone, dar mai micã de 18
tone

0

60

4 Masa de cel putin 18 tone, dar mai micã de 20
tone

60

137

5 Masa de cel putin 20 tone, dar mai micã de 22
tone

137

320

6 Masa de cel puþin 22 tone, dar mai micã de 23
tone

320

414

7 Masa de cel putin 23 tone, dar mai micã de 25
tone

414

747

8 Masa de cel putin 25 tone, dar mai micã de 28
tone

747

1.310

9 Masa de cel putin 28 tone
II 2+2 axe

747

1.310

1 Masa de cel putin 23 tone, dar mai micã de 25
tone

128

299

2 Masa de cel putin 25 tone, dar mai micã de 26
tone

299

491

3 Masa de cel putin 26 tone, dar mai micã de 28
tone

491

721

4 Masa de cel putin 28 tone, dar mai micã de 29
tone

721

871

5 Masa de cel putin 29 tone, dar mai micã de 31
tone

871

1.429

6 Masa de cel putin 31 tone, dar mai micã de 33
tone

1.429

1.984

7 Masa de cel putin 33 tone, dar mai micã de 36
tone

1.984

3.012

8 Masa de cel putin 36 tone, dar mai micã de 38
tone

1.984

3.012

9 Masa de cel putin 38 tone
III 2+3 axe
1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai micã de 38
tone

1.984

3.012

1.579

2.197

2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai micã de 40
tone

2.197

2.986

3 Masa de cel putin 40 tone
IV 3+2 axe
1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai micã de 38
tone

2.197

2.986

1.395

1.937

2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai micã de 40
tone

1.937

2.679

3 Masa de cel putin 40 tone, dar mai micã de 44
tone

2.679

3.963

2.679

3.963

1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai micã de 38
tone

794

960

2 Masa de cel puþin 38 tone, dar mai micã de 40
tone

960

1.434

3 Masa de cel putin 40 tone, dar mai micã de 44

1.434

2.283

4 Masa de cel putin 44 tone
V 3+3 axe

tone
4 Masa de cel putin 44 tone

1.434

2.283

Conform art. 263 alin.(6) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, modificata si
completata, pentru remorci, semiremorci sau rulote, impozitul pe mijlocul de transport este egal
cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:
ART. 263 alin (6) Remorci, semiremorci sau rulote

Masa totala maxima autorizata
a. Pana la 1 tona inclusiv

Impozitul in lei, pentru anul 2013
NIVELURILE APLICABILE IN
ANUL FISCAL 2013
8

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

29

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

45

d. Peste 5 tone

55

Conform art. 263 alin (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, si HG 956 / 2009
,in cazul mijloacelor de transport pe apa, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma
corespunzatoare din tabelul urmator:
ART. 263 alin (7) Mijloace de transport pe apa
Mijloace de tansport apa
NIVELURILE APLICABILE IN ANUL
FISCAL 2013
1. Luntre, barci fara motor, folosite pentru
18
pescuit si uz personal
2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri
48
3. Barci cu motor

181

4. Nave de sport si agrement *)

964

5. Scutere de apa

181

6. Remorchere si impingatoare
a) pana la 500 CP inclusiv
b) peste 500 CP, dar nu peste 2.000 CP
c) peste 2.000 CP, dar nu peste 4.000 CP
d) peste 4.000 CP

482
783
1205
1928

8. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau
fractiune din aceasta
9. Ceamuri, slepuri si baraje fluviale:
a) cu capacitatea de incarcare pana la 1.500
tone inclusiv
b) cu capactatea de incarcare de peste 1.500
tone, dar nu peste 3.000 tone
c) cu capacitatea de incarcare de peste 3.000
tone

157

157
241
422

Art. 265 alin (2) prevede: Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport ,
datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o
bonificatie de 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local.

Anexa nr. 4
la Hotărâre

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si
autorizatiilor
Conform art.266 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, modificata si
completata” Orice persoana care trebuie sa obtina un certificat, aviz sau alta autorizatie prevazuta
in prezentul capitol trebuie sa plateasca taxa mentionata in acest capitol la compartimentul de
specialitate al autoritatii administratiei publice locale inainte de a i se elibera certificatul, avizul
sau autorizatia necesara.
ART. 267 alin (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, modificata si completata, si
HG 956 / 2009
Taxa pentru eliberarea certificatului de
urbanism, in mediul rural

Nivelurile aplicabile in anul fiscal 2013

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul
de urbanism

Taxa, in lei

2

2.5

a) Până la 150 m inclusiv
2

2

b) Între 151 m şi 250 m inclusiv
2

2

c) Între 251 m şi 500 m inclusiv
2

2

d) Între 501 m şi 750 m inclusiv
2

2

e) Între 751 m şi 1.000 m inclusiv
2

f) Peste 1.000 m

3
4
5
6
6 + 0,01 lei/mp pentru fiecare mp care
depăşeşte 1.000 mp

ART. 267 alin (3) din Legea 571 / 2003 privind Codul fiscal, modificata si completata

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.
ART. 267 alin (4) din Legea 571 / 2003 privind Codul fiscal, modificata si completata si
HG 956 / 2009
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesară studiilor
geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze şi
petrol, precum şi altor exploatări se calculează înmulţind numărul de metri pătraţi de teren
afectat de foraj sau de excavaţie cu valoarea de 7 lei
ART. 267 alin (5) din Legea 571 / 2003 privind Codul fiscal, modificata si completata
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrarile de organizare santier
in vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse in alta autorizatie de construire, este
egala cu 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier.
ART. 267 alin (6) din Legea 571 / 2003 privind Codul fiscal, modificata si completata
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau
rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.
ART. 267 alin (7) din Legea 571 / 2003 privind Codul fiscal, modificata si completata si
HG 956 / 2009
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 este de 7 lei pentru fiecare metru pătrat de
suprafaţă ocupată de construcţie.
ART. 267 alin (8) din Legea 571 / 2003 privind Codul fiscal, modificata si completata
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie decat
cele prevazute in alt alineat al prezentului articol este egala cu 1% din valoarea autorizata a
lucrarilor de constructie, inclusiv instalatiile aferente.
ART. 267 alin (9) din Legea 571 / 2003 privind Codul fiscal, modificata si completata
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei
construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei, stabilită pentru
determinarea impozitului pe clădiri. În cazul desfiinţării parţiale a unei construcţii, taxa pentru
eliberarea autorizaţiei se modifică astfel încât să reflecte porţiunea din construcţie care urmează a
fi demolată.
ART. 267 alin (10) din Legea 571 / 2003 privind Codul fiscal, modificata si completata
Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de
construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a
autorizaţiei iniţiale.
ART. 267 alin (11) din Legea 571 / 2003 privind Codul fiscal, modificata si completata
si HG 956 / 2009

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi
branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi
televiziune prin cablu este de 11 lei pentru fiecare racord.
ART. 267 alin (12) din Legea 571 / 2003 privind Codul fiscal, modificata si completata
si HG 956 / 2009
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi
amenajarea teritoriului, de către primari sau de catre structurile specializate din cadrul consiliului
judetean este de 13 lei.
ART. 267 alin (13) din Legea 571 / 2003 privind Codul fiscal, modificata si completata
si HG 956 / 2009
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă este de 8
lei.
ART. 268 alin (1) din Legea 571 / 2003 privind Codul fiscal, modificata si completata si
HG 956 / 2009
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfăşurarea unei activităţi
economice este de 13 lei .
1

ART. 268 alin (1 ) din HG 956 / 2009 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003
privind Codul fiscal
Autorizatiile prevazute la alin(1)se vizeaza anual, pana la data de 31 decembrie a
anului in curs pentru anul urmator. Taxa de viza reprezinta 50 % din cuantumul taxei prevazute
la alin (1).
TERMENE DE PLATA :
Taxa de viza anuala a autorizatiilor pentru desfasurarea unor activitati economice
aferenta anului fiscal 2013 se achita pana la data de 31 decembrie 2012.
ART. 268 alin (2) din Legea 571 / 2003 privind Codul fiscal, modificata si completata si
HG 956 / 2009
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare este de 17 lei.
ART. 268 alin (3) din Legea 571 / 2003 privind Codul fiscal, modificata si completata si
HG 956 / 2009 - Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe
alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale este de 28 lei pentru fiecare m2 sau
fracţiune de m2.
ART. 268 alin (4) din Legea 571 / 2003 privind Codul fiscal, modificata si completata si
HG 956 / 2009
Taxa pentru eliberarea certificatelor de producător este în sumă de 69 lei.
ART. 268 alin (5) din Legea 571 / 2003 privind Codul fiscal, modificata si completata si
HG 956 / 2009

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii
de alimentatie publica respectiv restaurante (COD CAEN – 5530) si baruri (COD CAEN– 5540)
este de:
-300 lei – in cazul unitatilor de alimentatie publica cu o suprafata de pana la 100 mp;
-600 lei – in cazul unitatilor de alimentatie publica cu o suprafata de peste 101mp;

Anexa nr. 5
la Hotărâre

Taxe pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
Orice persoană care beneficiază de servicii de reclama si publicitate in Romania in baza
unui contract sau a unui alt fel de intelegere incheiata cu alta persoana, datoreaza plata taxei
prevazute in prezentul articol, cu exceptia serviciilor de reclama si publicitate realizate prin
mijloacele de informare in masa scrise si audiovizuale, conform art. 270 alin (1) din Legea
571/2003 privind Codul fiscal, modificata si completata.
Cota taxei pentru servicii de reclama si publicitate este de 3% din valoarea contractului
exclusiv taxa pe valoarea adaugata, conform art.270 alin. (4) din legea 571 / 2003 privind
Codul fiscal.
In conformitate cu prevederile art. 271 alin (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal,
modificata si completata.– “Orice persoană care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj
pentru reclamă şi publicitate într-un loc public datorează plata taxei anuale catre bugetul local al
autorităţii administratiei publice locale în raza căreia este amplasat panoul, afişajul sau structura
de afişaj respectivă.”
Conform art. 271 alin (2) din Legea 571 / 2003 privind Codul Fiscal si HG 956 / 2009
privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate
acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2013, valoarea taxei pentru afişaj în scop de
reclamă şi publicitate se calculează anual, prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a
fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită
astfel:
- 28 lei/mp sau fractiune de mp - în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o
activitate economică;
- 20 lei/mp sau fractiune de mp– pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afisaj, panouri
sau alte asemenea mijloace publicitare (inscriptionari pe orice tip de suport de : firme, produse,
servicii, prestari; expunere de obiecvte in scop de reclama sau publicitate; bannere, etc)
In conformitate cu prevederile pct.169 din HG 44/2004 privind aprobarea normelor
metodologice de aplicare a Legii 571 / 2003 privind Codul Fiscal, modificata si completata „
Persoanele care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate au obligatia sa
depuna o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale
in a carei raza este amplasat panoul, afisajul sau structura de afisaj, sub sanctiunile prevazute la
art. 294 alin (2) din Codul fiscal, in termen de 30 de zile de la data amplasarii”.

Anexa nr. 6
la Hotărâre

Impozitul pe spectacole
Orice persoana care organizează o manifestare artistica, o competiţie sportiva sau
alta activitate distractiva in Romania are obligatia de a plati impozit pe spectacole, conform art.
273 alin (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, modificata si completata.
Impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit la suma incasata din
vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor, astfel:
a)2% in cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesa de teatru, balet, operă,
operetă, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf,
un spectacol de circ sau orice competiţie sportiva interna sau internaţionale;
b)5% in cazul oricarei alte manifestari artistice decat cele enumerate la lit. a).
Reguli speciale pentru videoteci si discoteci
In cazul unei manifestari artistice sau al unei activitati distractive care are loc intro videoteca sau discoteca, impozitul pe spectacole se calculeaza pe baza suprafetei incintei
prevazute in prezentul articol, conform prevederilor art. 275 alin (1) din Legea 571/2003,
modificata si completata.
Impozitul pe spectacole se stabileşte pentru fiecare zi de manifestare artistica sau de alta
activitate distractiva, prin inmultirea numarului de metri patrati ai suprafetei incintei videotecii
sau discotecii, astfel:
a)în cazul videotecilor 2 lei / mp / zi
b) în cazul discotecilor 3 lei / mp / zi, conform art.275 alin. (2) din legea 571 / 2003
privind Codul fiscal, modificata si completata si HG 956 / 2009 privind nivelurile pentru valorile
impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile
aplicabile in anul fiscal 2013.
Impozitul pe spectacole se ajusteaza prin inmultirea sumei stabilite anterior la lit
a) si lit. b) cu coeficientul de corecţie pozitivă aferent rangului localităţii noastre, care este 1.10
in satul Asau si 1.00 in satele Lunca, Straja , Ciobanus, Apa Asau si Paltinis, conform art.275
alin.3 din Codul Fiscal .

Anexa nr. 7
la Hotărâre

Taxa hoteliera
Consiliul local poate institui o taxa pentru sederea intr-o unitate de cazare, intr-o
localitate asupra careia consiliul local isi exercita autoritatea.
Pentru anul 2013 taxa hoteliera se calculeaza prin aplicarea cotei de 5 %, la
tarifele de cazare practicate de unitatile de cazare conform prevederilor legale, conform art.279
alin. (2) din legea 571 / 2003 privind Codul fiscal, modificata si completata si art.287 din Legea
343 / 2006 pentru modificarea si completarea Legii 571 / 2003 privind Codul fiscal.

