
ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA COCORA
  PRIMAR

 P R O I E C T   DE   H O T A R A R E
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013

                 Primarul comunei Cocora, judetul Ialomita,
                 Avand in vedere:
                 -prevederile art.16 alin.(2) si art.27 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare;
                 -prevederile art.288 din Legea nr.571/2003 , cu modificarile si completarile ulterioare privind Codul Fiscal, 
Titlul IX, privind impozitele si taxele locale;
                 -prevederile art.16 lit.,,e’’ din Legea nr.303/2007-pentru modificarea si completarea Legii nr.44/1994 privind 
veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi;
                 -prevederile Hotararii Guvernului nr.956/2009, privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si 
taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010;
                 -prevederile O.U.G. nr.59/2010 pentru modificarea Legii nr.571/2003-Codul Fiscal;
                 -prevederile O.G. nr.30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale.
                 -adresa nr.14992/2011 a Institutiei Prefectului-Judetul Ialomita;
                 Examinand:
                 -raportul nr.2578/20.09.2012 al consilierului cu impozitele si taxele din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului;
                 -raportul de avizare nr.___/________2012 al comisiei pentru agricultura, activitati economico-financiare, 
protectia mediului si turism;
                 -raportul de avizare nr.____/___________2012 al comisiei juridice si de disciplina, amenajarea teritoriului si 
urbanism, munca si protectie sociala;
                 -raportul de avizare nr.___/_____________2012 al comisiei pentru invatamant, sanatate si familie, activitati 
social culturale, culte, protectia copilului, tineret si sport.
                 In temeiul art.27, art.36 alin.(4) lit.,,c’’ si a art.45 alin.(2) lit.,,c’’ din Legea nr.215/2001 privind administratia 
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propune Consiliului local spre aprobare 
următorul, 

P R O I E C T   DE   H O T A R A R E

                  Art.1.Se stabilesc  valorile impozabile, impozitele si taxele locale si amenzile, in sume fixe sau cote 
procentuale, pentru anul 2013, asa cum sunt redate in Anexa nr.1 la prezenta hotarare.
                 Art.2.( 1)-Pentru persoanele fizice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza  prin aplicarea cotei de 0,1% 
asupra valorii impozabile a  cladirii, determinata conform valorilor din anexa la prezenta hotarare, la care se aplica cota 
de corectie de 1,10, corespunzatoare zonei A rangul IV;
                            (2)-pentru persoanele juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 1,25% asupra 
valorii de inventar a cladirii in situatia in care ultima reevaluare s-a efectuat dupa data de 01.01.2005;
                            (3)-pentru persoanele juridice, in cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata,  cota impozitului pe 
cladiri se stabileste dupa cum urmeaza:
                               a) 10 % si 20%  pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de 
referinta;
                               b) 30 % si 40% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului de 
referinta.



                Art.3.Impozitul/taxa pe cladiri, impozitul/taxa pe teren, si impozitul/taxa pe mijlocul de transport, se platesc 
anual in doua rate egale, pana la datele de 31 martie, respectiv 30 septembrie inclusiv.
               Art.4.Bonificatia prevazuta la art.255 alin.(2), art.260 alin.(2) si art.265 alin.(2) din Legea nr.571/2003 
modificata, privind  Codul fiscal se stabileste pentru contribuabili persoane fizice si juridice care achita cu anticipatie, 
pana la 31.03.2013, dupa cum urmeaza:
                              -in cazul impozitului pe cladire  - 10%;
                              -in cazul impozitului pe teren     - 10%;
                              -in cazul impozitului pe mijloacele de transport  - 10%.
               Art.5. (1)Cota taxei pentru servicii reclama si publicitate, prevazuta la art.270 alin.(4) din Legea nr.571/2003 
se stabilesc la 3% din valoarea totala a serviciilor de reclama si publicitate prestate in baza unui contract sau a unei 
altfel de intelegeri incheiate intre parti.
                          (2)Persoanele care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate in conditiile prevazute 
la alin.(1), au obligatia sa depuna o declaratie anuala la compartimentul de specialitate al Primariei comunei Cocora 
pana la data de 31.01.2013, sub sanctiunile prevazute de lege.
                          (3)Pentru panourile, afisele sau structurile de afisaj amplasate in cursul anului, declaratia de impunere 
se depune in termen de 30 de zile de la data instalarii acestora.
             Art.6.In conformitate cu prevederile art.286 alin.(4) din Legea nr.571/2003 cu modificarile si completarile 
ulterioare privind Codul fiscal, in cazul unor calamitati naturale se acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri, a 
impozitului pe teren precum si a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism si autorizatiei de construire, pe baza 
de cerere a persoanei indreptatite si numai dupa verificarea atenta a actelor prezentate de catre persoana in cauza, a unor 
acte de constatare intocmite de catre o comisie stabilita de catre consiliul local.
             Art.7.Se stabilesc alte taxe locale, in afara de cele prevazute de Codul fiscal, dupa cum urmeaza:
                    -taxa pentru vhicule lente  - 30 lei/an;
                    -taxa pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor 
                     in scopul obtinerii de venit-       10 lei/zi;
                    -taxa inchiriere Camin cultural
                     pentru nunti, botezuri -             300 lei;
                    -taxa eliberare certificat fiscal -     4 lei/buc.
                    -taxa xerox-                                   0,2 lei/fila;
                    -taxa inregistrare contracte arendă – 4 lei/contract 
                   -taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice- 10 lei/zi.             
                   
           Art.8. Prevederile prezentei hotarari se aplica impreuna  cu cele din Codul fiscal, cu modificarile si completarile 
ulterioare, precum si a altor acte normative.

           Art.9.Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 01 ianuarie 2013.
           Art.10.Incepand cu data de 01 ianuarie 2013 se abroga Hotararea Consiliului Local 
nr.40/ 26.10.2011 cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012.

           Art.11.Primarul comunei Cocora, prin aparatul de specialitate  al primarului va aduce la indeplinire prezenta 
hotarare.
           Art.12. Prezenta hotarare  se comunica Prefectului judetului Ialomita in vederea exercitarii controlului cu privire 
la legalitate si va fi adusa la cunostinta cetatenilor,  prin afisare la sediul primariei si in alte locuri publice, prin grija 
secretarului comunei.

                                INITIATOR  PROIECT,
                                          PRIMAR,          
                                   Ing. Lefter Sorin Dănuţ

                                                                                                             Avizat pentru legalitate,
                                                                                                              p.Secretar al comunei,

                                                                                                           Stanciu Constantin

Nr.14
Astazi 24.09.2012



                                                                                                       ANEXA 
                                                                   la proiectul de hotărâre nr.14/24.09.2012 

                                

TABLOUL 
cuprinzand valorile impozabile ,impozitele si taxele locale,alte taxe asimilate acestora,precum si amenzile stabilite 

pentru anul fiscal 2013

                                                                VALORILE IMPOZABILE
pe metru patrat pe suprafata construita , desfasurata , la cladiri in cazul persoanelor fizice pe anul 2013

 Art.251. alin 3.                                   LEI RON

Tipul cladirii
Valoarea impozabila 

- lei/mp/an -
Cu instalatii de apa, 
canalizare
 electrice şi încălzire 
(conditii cumulative )

Fara instalatii de apa 
canalizare electrice 
sau
încalzire

0 1 2
A.Cladiri cu pereti sau cadre din beton armat, cu 
pereti din caramida arsa, piatra naturala sau din 
alte materiale rezultate în urma unui tratament 
termic şi/sau chimic

806 478

B.Cladiri cu peretii din lemn, din piatră naturală, 
caramida nearsa, din valatuci sau din alte 
materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau 
chimic

219 137

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

137 123

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

82 54

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

75% din suma care s-ar 
aplica clădirii

75% din suma care 
s-ar aplica clădirii

F.În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi 
adresă încăperi aflate la subsol, la demisol şi/sau 
la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de 
locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri 
prevăzute la lit.A-D

50% din suma care s-ar 
aplica clădirii

50% din suma care 
s-ar aplica clădirii

În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 mp., valoarea impozabilă a acesteia  se  
majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 mp. sau fracţiune din aceştia.
             În cazul clădirilor la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din  
punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care au fost terminate aceste  
ultime lucrări.
             Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită 
desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile  a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,20.

Impozitul pe cladiri, persoanelor fizice, se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii impozabile a 
cladirii,determinate potrivit tabelului de mai sus.

In cazul contribuabililor persoane fizice care detin mai multe cladiri cu destinatie de locuinte, altele decit cele 
inchiriate,impozitul pe cladiri se majoreaza dupa cum urmeaza :

a) cu 65% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu ;
b) cu 150% pentru cea de-a doua cladire,in afara celei de la adresa de domiciliu ;



c) cu 300% pentru cea de-a treia cladire,in afara celei de la adresa de domiciliu.

             Nu intră sub incidenţa acestui alineat persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite prin 
succesiune legală.
             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 care atestă 
calitatea de proprietar.
              În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, valoarea impozabilă se 
reduce cu 15%.

         
 COEFICIENTI

 de corectie la valoarea impozabila a cladirii
Art.251 alin(5)

Zona in cadrul localitatii Rangul localitatii
IV V

A 1,10 Nu este cazul

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN-TERENURI CU CONSTRUCTII

Zona in cadrul localitatii Nivelul impozitului/taxei corespunzatoare rangului IV
IV V

A 766 Nu este cazul

Art 253 alin 6:
CALCULUL IMPOZITULUI DATORAT DE PERSOANELE JURIDICE
In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata,cota impozitului pe cladiri se stabileste de consiliul local intre:
a) 10%  pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta
b) 30%  pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinta.

I M P O Z I T U L
pe terenurile situate in intravilan orice alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii

Art.258 alin.(4)

Nr.
crt.

Categoria de folosinta Zona Impozit fara 
aplicarea coef. de 

corectie de 1,1 
lei/ha

Impozit cu 
aplicarea coef. de 

corectie de 1,1 
lei/ha

1 Arabil A 24 27
2 Pasuni A 18 20
3 Fanete A 18 20
4 Vii A 40 44
5 Livezi A 46 51
6 Paduri si alte terenuri cu vegetatie forestieră A 24 27



7 Terenuri cu ape A 13 14
8 Drumuri si cai ferate A X X
9 Terenuri neproductive A X X

Coeficientii de corectie la stabilirea impozitului pe teren
Art.258 alin(5)

Zona in cadrul localitatii Rangul localitatii
IV V

A 1,10 1,00

I M P O Z I T U L
pentru terenurile amplasate in extravilan

Art.258 alin(6)
Nr.
Crt.

      Categoria de folosinta Zona Impozit fara 
aplicarea coef. de 

corectie de 1,1 
lei/ha

Impozit cu 
aplicarea coef. de 

corectie de 1,1 
lei/ha

1 Teren cu constructii A 27 30
2 Teren arabil A 43 47
3 Finete A 24 27
4 Pasune A 24 27
5 Vie pe rod,alta decat cea prevazuta la 

nr.crt.5.1
A 48 53

5,1 Vie pana la intrarea pe rod A X X
6 Livada pe rod,alta decat cea prevazuta 

la nr.crt 6.1
A 48 53

6,1 Livada pana la intrarea pe rod A X X
7 Padure  sau  alt  teren  cu  vegetatie 

forestiera cu exceptia celui prevazut la 
nr.crt.7.1

A 14 16

7,1 Padure in varsta de pana la 20 de ani si 
padure cu rol de protectie

A X X

8
Teren  cu  apa,altul  decat  cel  cu 
amenajari piscicole

A 5 6

8,1 Teren cu amenajari piscicole A 29 32

9 Drumuri si cai ferate A X X
10 Teren neproductiv A X X

TAXA
asupra mijloacelor de traansport

Art. 263 alin.(2) Mijloace de transport cu tractiune mecanica
Felul mijlocului de transport Taxa stabilita pentru

Anul 2013
- lei / 200 cmc / an -

Autoturisme cu capacitate cilindrica de pana la 1600 cmc inclusiv 8
Autoturisme cu capacitate cilindrica intre 1601 si 2000 cmc  18
Autoturisme cu capacitate cilindrica intre 2001 si 2600 cmc 72
Autoturisme cu capacitate cilindrica intre 2601 si 3000 cmc 144
Autoturisme cu capacitate cilindrica de peste 3001 cmc 290
Autobuze, autocare, microbuze 24



Autovehicule de pana la 12 tone inclusiv 30
Tractoare inmatriculate 18
Motociclete, motorete si scutere 8

Art. 263 alin.(4)autovehiculele de transport marfa cu masa totala autorizata egală sau mai mare de 12 
tone
Numarul de axe şi greutatea brută încărcată 
maximă admisă

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

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare

I.  2 axe 
a)  Masa de cel putin 12 t, dar  mai mică de 
13 t 0 133
b)  Masa de cel putin  13 t, dar mai mică de 
14 t 133 367
c)  Masa de cel putin  14 t, dar  mai mică de 
15 t 367 517
d)  Masa de cel putin de 15 t, dar  mai mică 
de 18 t 517                 1.169
e) Masa de cel puţin 18 t 517                 1.169

II.  3 axe:
a)  Masa de cel putin  15 t, dar  mai mică de 
17 t 133 231
b)  Masa de cel putin  17 t, dar  mai mică de 
19 t 231 474
c)  Masa de cel putin  19 t, dar  mai mică de 
21 t 474 615
d)  Masa de cel putin  21 t, dar  mai mică de 
23t 615 947
e)  Masa de cel putin  23 t, dar  mai mică de 
25t 947 1.472
f)  Masa de cel putin de 25 t, dar  mai mică 
de 26 t 947 1.472
g) Masa de cel puţin 26 t 947                   1.472

III.  4 axe 
a)  Masa de cel putin 23 t ,  dar  mai mică 
de 25 t 615                      623
b)  Masa de cel putin  25 t, dar  mai mică de 
27 t 623                      973
c)  Masa de cel  putin de 27 t,  dar  mai mică 
de 29 t 973 1.545
d)  Masa de cel putin de 29 t,  dar  mai mică 
de 31 t 1.545 2.291
e)  Masa de cel putin de 31 t,  dar  mai mică 
de 32 t 1.545 2.291
f) Masa de cel puţin 32 t 1.545 2.291

Art.263 alin.(5) combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier de transport 
marfă cu masa totalămaximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată 
maximă admisă

Impozitul(în lei / an)



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

Alte siteme de 
suspensie pentru axele 
motoare

I. 2 + 1 axe
a) Masa de cel putín 12 t, dar  mai mică de 14 t 0 0
b) Masa de cel puţin 14 t, dar  mai mică de 16 t 0 0
c) Masa de cel puţin 16 t, dar  mai mică de 18 t 0                 60
d) Masa de cel puţin 18 t, dar  mai mică de 20 t                   60                 137
e) Masa de cel puţin 20 t, dar  mai mică de 22 t                 137               320  
f) Masa de cel puţin 22 t, dar  mai mică de 23 t                 320               414
g) Masa de cel puţin 23 t, dar  mai mică de 25 t                 414               747
h) Masa de cel puţin 25 t, dar  mai mică de 28 t                 747            1.310
i) Masa de cel puţin 28 t                 747            1.310
II. 2 + 2 axe
a) Masa de cel puţin 23 t, dar  mai mică de 25 t                 128               299 
b) Masa de cel puţin 25 t, dar mai mică de 26 t                 299               491
c) Masa de cel puţin 26 t, dar mai mică de 28 t                 491               721
d) Masa de cel puţin 28 t, dar mai mică de 29 t                 721               871
e) Masa de cel puţin 29 t, dar mai mică de 31 t                 871            1.429
f) Masa de cel puţin 31 t, dar mai mică de 33 t              1.429            1.984
g) Masa de cel puţin 33 t, dar mai mică de 36 t              1.984            3.012
h) Masa de cel puţin 36 t, dar mai mică de 38 t              1.984            3.012
i) Masa de cel puţin 38 t              1.984            3.012
III. 2 + 3 axe
a) Masa de cel puţin 36 t, dar mai mică de 38 t              1.579            2.197
b) Masa de cel puţin 38 t, dar mai mică de 40 t              2.197            2.986
c) Masa de cel puţin 40 t              2.197            2.986
IV. 3 + 2 axe
a) Masa de cel puţin 36 t, dar mai mică de 38 t              1.395            1.937
b) Masa de cel puţin 38 t, dar mai mică de 40 t              1.937            2.679
c) Masa de cel puţin 40 t, dar mai mică de 44 t              2.679            3.963
d) Masa de cel puţin 44 t              2.679            3.963
V. 3 + 3 axe
a) Masa de cel puţin 36 t, dar mai mică de 38 t                 794               960
b) Masa de cel puţin 38 t, dar mai mică de 40 t                 960            1.434
c) Masa de cel puţin 40 t, dar mai mică de 44 t               1.434            2.283
d) Masa de cel puţin 44 t               1.434            2.283

Art.263 alin.(6) Remorci, semiremorci sau rulote
Masa totală maximă Impozit - lei-

a) Până la 1 tonă inclusiv 8
b) Peste 1 tonă 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

T A X A
pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor

Felul certificatului, avizului si autorizatiei eliberate Taxa stabilita pentru
Anul 2013

- lei -
Art.267 alin(1) Certificat de urbanism 
     a) pana la 150 mp inclusiv 2,5
     b) între 151 şi  250 mp inclusiv 3
     c)  între 250 şi  500 mp inclusiv 4
     d) între 501 şi  750 mp inclusiv 5
     e)   între 751 şi 1000 mp inclusiv 6
     f) peste 1000 mp 6 + 0,01   lei/mp pentru 

fiecare mp care 



depaseste 1000 mp

Acestor valori li s-au aplicat procentul de 50 % valabil pentru mediul rural

Art.267 alin(4). Autorizarea de foraje si escavari necesare studiilor geotehnice 
de exploatari de cariera. Balastiere, sonde de gaze si petrol si alte exploatari, 
pentru fiecare mp

7 lei pentru fIecare mp 
afectat

Art.267 alin(5). Eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare 
de şantier  în vederea realizării  unei  construcţii,  care  nu sunt  incluse în altă 
autorizaţie de construire

3% din valoarea autori-
zată a lucrărilor de 
organizare de şantier

Art.267 alin(6).Eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe 
sau rulote ori campinguri

2% din valoarea autori-
zată a lucrărilor de 
construcţii

Art.267  alin(7).Autorizarea  constructiilor\  cu  caracter  provizoriu:  chioscuri, 
tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si in spatiile publice, precum 
si  pentru  amplasarea  corpurilor  si  a  panourilor  de  afisaj,  a  firmelor  si  
reclamelor, pentru fiecare mp

7 lei pentru fiecare mp 
de suprafata ocupata de 

constructie

Art.267 alin.(9).Eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială 0,1% din valoarea im-
pozabilă a construcţiei

Art.267 alin.(10).Prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii 
de construire

30% din cuantumul 
taxei pentru eliberarea 
certificatului sau  auto-
rizaţiei iniţiale

Art.267 alin(11).  Autorizatiile pentru lucrari  de racorduri  si  bransamente  la 
retele de apa. Canalizare, gaze termice, energie electrica si telefonie, de fiecare 
instalatie si spargere strazi

11 lei pentru fiecare 
racord

Art.267 alin(12).  Avizul comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului 13,00 lei
Art.267 alin(13).  Certificat nomenclatura stradala si adresa 8,00 lei
Art.268  alin(1).Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea 
unei activitati economice  

13,00 lei

Art.268 alin.(1^1). Taxă viză anuală a autorizaţiei pentru desfăşurarea unei 
activităţi economice

              6,50 lei

Art.268 alin(2).Taxa pentru eliberarea autorizatiilor  de functionare 17,00 lei
Art.268 alin(3).  Copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte 
asemenea planuri de fiecare mp . 

28 lei

Art.268 alin(4). Taxa pentru eliberarea certificatului de producator
                              

69

Art.268 alin(5). Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala  a  autorizatiei  privind 
desfasurarea activitatii de alimentatie publica

360

T A X A
pentru afişaj în scop de reclama si publicitate

Art. 271 alin.(2)
Denumirea taxei Taxa stabilita pentru anul 2013

- lei/mp/an sau fractiune de mp -
   a) in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o 
activitatea economica

28

   b) in cazul orcarui alt panou, afisaj sau structura  de afisaj pentru 
reclama si publicitatea

20

IMPOZITUL  PE  SPECTACOLE
Art. 275 alin.(2)

Manifestarea artistica sau activitatea distractiva Impozitul stabilit pentru anul



2013
- lei.mp/zi -

a) in cazul videotecilor 2
b) in cazul discotecilor 3

ALTE  TAXE  LOCALE
art 283

Denumirea taxei Taxa stabilita
pentru anul 2013

Pentru echipamente si utilaje destinate obtinerii de venituri care folosesc 
infrastructura publica locala,cum sunt:tractoarele 
neinmatriculate,combine,cositori si alte utilaje tractate  (VEHICULE LENTE)

30

Taxa pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor in scopul obtinerii de venit 10 / zi
Taxa inregistrat contracte arendă 4 / buc
Taxa pentru utilizarea  temporara a locurilor publice 10
Taxa inchiriere camin cultural pentru nunti si botezuri 300
Taxa eliberat certificat fiscal 4
Taxa xerox 0,2
Art.283 ^1.În cazul persoanelor fizice şi juridice care încheie contracte de fiducie conform 
Codului civil, impozitele şi taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate în cadrul operaţiunilor de 
fiducie sunt plătite de către fiduciar la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale unde sunt înregistrate 
bunurile care fac obiectul operaţiunii de fiducie, cu respectarea prevederilor prezentului titlu, începând cu data de întâi a 
lunii următoare celei în care a fost încheiat contractul de fiducie.

SANCTIUNI    
               

Contraventie Amenzi stabilite
pentru anul 2013

- lei -
Art. 294 alin(3) lit.  a  -depunere peste termen a declaratiilor de impunere pe 
cladiri,teren si a taxei pe mijloacele de transport
         alin(3)lit.  (b,c,d)  nedepunerea declaratiilor  de impunere,instrainarea 
cladirilor,terenurilor  si  mijloacelor  de  transport  fara  a  achita  in  prealabil 
impozitele  si  taxele  datorate,refuzul  de  a  furniza  informatii  sau  documente 
solicitate in termenul prevazut de lege catre institutiile abilitate

60 

240

Art.  294   alin  (4)Incalcarea  normetor  tehnice  privind  tiparirea,  inregistrarea, 
vanzarea,  evidenta  si  gestionarea,dupa  caz,  a  abonamentelor  si  a  biletelor  de 
intrare la spectacol 280

Art. 294 alin (6) In cazul persoanelor juridice,limitele amenzilor prevazute la  alin 
(3) si (4) se majoreaza cu 300 %
             - contraventia prevazuta la alin (3) lit a) 
            - contraventiile prevazute la alin (3) lit b,c,d
Incalcarea normetor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si 
gestionarea,dupa caz, a abonamentelor si a bileteloe de intrare la spectacole 

240
960

1.100

T A X A
extrajudiciara de timbru (Legea 117/1999)

Felul taxei 
Taxa  stabilita 

-2013
  - lei -

0 1
Art.295 alin(11),lit.b-c  Cap 1. Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, 
altele decat  cele eliberate de instante,  Ministerul  justitiei,  Parchetul  de pe langa 

X



Curtea  Suprema  de  Justitie  si  de  notarii  publici,  precum si  pentru  alte  servicii  
prestate de unele institutii publice:
pct.1 Eliberarea de catre organele administratiei publice centrale si locale, de alte 
autoritati publice, precum si de institutii de stat, care in exerctarea  atributiilor lor  
sunt in drept sa certifice anumite situatii de fapt, a certificatelor, adeverintelor si a 
oricaror 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

pct.2) Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:
 - pentru animale sub 2 ani 2
 - pentru animale peste 2 ani 2
pct.3) Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietatii asupra animalelor, pe cap de animal, in bilete de  
de proprietate:
 - pentru anumale sub 2 ani 2
 - pentru animale peste 2 ani 4
pct.7) Inregistrarea la cerere in actele de stare civila a schimbarii numelui si sexului 13
pct.8) Inregistrarea la cerere in actele de stare civila a desfacerii casatoriei 2
pct.9) Transcrierea la cerere in registrele de stare civila romane, a actelor de stare 
civila intocmite de autoritati straine

2

pct.10) Reconstituirea si intocmirea ulterioara la cerere a actelor de stare civila 2
pct.11) Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute, sustrase, 
distruse sau deteriorate

2

Cap 2.pct.3 Eliberarea sau viza anuala a permiselor de  vinatoare X
           pct.4. Eliberarea sau viza anuala a permiselor de  pescuit X
Cap.4 pct.1 Taxa de inmatriculare permenenta sau temporara a autovehiculelor si 
remorcilor: X
  
  lit.a) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata de pana la 3.500 
kg inclusiv
  lit b) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata   mai mare de 
3.500 kg

52

125

pct.2.  Taxa  de  autorizare  provizorie  a  circulatiei  autovehiculelor  si  remorcilor 
neinmatriculate permanent sau temporar 8
Cap.5 Taxa de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculelor si remorcilor 357

INTOCMIT,
Consilier principal ITL,

Ghinea Ion
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