ANEXA LA H.C.L nr. 5 / 31.01.2013
I.CODUL FISCAL – TITLUL IX – Impozite şi taxe locale
VALORILE IMPOZABILE PREVĂZUTE LA ART. 251, ALIN. (3), IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE CARE CONSTAU ÎNTR-O ANUMITĂ SUMĂ ÎN
LEI ŞI CARE SE INDEXEAZĂ/AJUSTEAZĂ , ÎN CONDIŢIILE ART. 292 ŞI RESPECTIV ART. 295, ALIN. (12).

CAP. I. IMPOZITUL PE CLĂDIRI
NIVELURILE APROBATE
PENTRU ANUL 2013 PRIN
HCL 32/2012
Nr.
crt.

0
1.
A..
B.
2.
C.
D.
E.

F.

Tipul clădirii

NIVELURI PROPUSE
PENTRU ANUL FISCAL 2013
PRIN HG 1309/2012

Valoare impozabilă
- RON/m2 –

Valoare impozabilă
- RON/m2 -

Fără instalaţii de apă,
canalizare,
electrice, încălzire
2

Fără instalaţii de apă, canalizare,
electrice, încălzire

1
3
CLĂDIRI
Cu cadre din beton armat, sau cu pereţi exteriori
478
555
din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în
urma unui tratament termic şi/sau chimic
Cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală,
137
159
din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte
materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic
CONSTRUCŢII ANEXE, situate în afara corpului principal al clădirii
Cu cadre din beton armat, sau cu pereţi exteriori
123
143
din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în
urma unui tratament termic şi/sau chimic
Cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală,
54
63
din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte
materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic
În cazul contribuabilului care deţine la aceiaşi adresă Valoarea reprezintă 75% din suma care s-ar aplica clădirii.
încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă,
utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit. A-D
În cazul contribuabilului care deţine la aceiaşi adresă
Valoarea reprezintă 50% din suma care s-ar aplica clădirii.
încăperi amplasate 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

I. Pentru determinarea valorilor impozabile, Comuna Crimpoia se încadrează la rangul IV, şi zone în cadrul acesteia, la nivelurile
prezentate în prezenta anexă se vor aplica următorii coeficienţi de corecţie:
- zona A
- 1,10
- zona B
- 1,05
II. Valoarea impozabilă se reduce în raport cu perioada în care au fost realizate, după cum urmează:
a) 20% pentru clădirea cu vechime peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă
b) 10% pentru clădirea cu vechime cuprinsă între 30 – 50 ani, inclusiv de la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă
III. In cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construita depăşeşte 150 de metri pătraţi, valoarea impozabila a acesteia,
determinată, se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 metri pătraţi sau fracţiune din aceştia.
IV. Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurata a
clădirii se determina prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,20.
V.

Pentru clădirile proprietate publică, concesionate, închiriate persoanelor juridice se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina
fiscală concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau folosinţă, după caz, în condiţiile similare impozitului pe
clădiri
NIVELURILE APROBATE
NIVELURI PROPUSE PENTRU
PENTRU ANUL 2013
ANUL FISCAL 2013
PRIN HCL 32/2012
PRIN HG. 1309/2012
1. IMPOZITUL PE CLĂDIRILE PROPRIETATEA
PERSOANELOR FIZICE
- Se calculează prin aplicarea cotei de:
0,1%
0,1%
asupra valorii impozabile stabilite în sumă fixă.
2. IMPOZITUL PE CLĂDIRILE PROPRIETATEA
PERSOANELOR FIZICE CARE DEŢIN MAI MULTE CLĂDIRI
CU DESTINAŢIA DE LOCUINŢĂ. Impozitul se majorează:
- Pentru prima clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu
65%
65%
- Pentru cea de – a doua clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu
150%
150%
- Pentru cea de-a treia cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa
300%
300%
de domiciliu.
Nu intră sub incidenţa acestor prevederi peroanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală.
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.
Persoanele fizice care deţin mai multe locuinţe 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. Modelul
declaratiei speciale va fi cel prevazut prin norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului.
3. IMPOZITUL PE CLĂDIRILE APARŢINÂND
PERSOANELOR JURIDICE.

- Se calculează prin aplicarea cotei de:
1%
1%
asupra valorii de inventar a clădirii, înregistrată în contabilitatea
acestora
IMPOZITUL PE CLĂDIRILE APARŢINÂND
PERSOANELOR JURIDICE CARE NU AU EFECTUAT NICI O
REEVALUARE ÎN ULTIMII 3 ANI ANTERIORI ANULUI DE
REFERINŢĂ.
Se calculează prin aplicarea cotei de:
10%
10%
aplicată la valoarea de inventar a clădirii, până la data primei reevaluări,
înregistrată în contabilitatea acestora
IMPOZITUL PE CLĂDIRILE APARŢINÂND
PERSOANELOR JURIDICE CARE NU AU EFECTUAT NICI O
REEVALUARE ÎN ULTIMII 5 ANI ANTERIORI ANULUI DE
REFERINŢĂ.
Se calculează prin aplicarea cotei de:
30%
30%
aplicată la valoarea de inventar a clădirii, până la data primei reevaluări,
înregistrată în contabilitatea acestora
In cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral
pe calea amortizarii,
valoarea impozabila se reduce cu:
15%.
15%.
LOCALITATEA CRIMPOIA SE ÎNCADREAZĂ ÎN RANGUL IV
- Orice persoana care dobândeşte, construieşte sau înstrainează o cladire are obligaţia de a depune o declaratie fiscală la compartimentul de
specialitate al autoritaţii administraţiei publice locale în a cărei rază de competenţă se afla cladirea, în termen de 30 de zile de la data
dobândirii, înstrainării sau construirii.
- Orice persoana care extinde, îmbunatăţeşte, demolează, distruge sau modifică în alt mod o cladire existentă are obligaţia să depună o
declaraţie în acest sens la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la data la care
s-au produs aceste modificări.
- Declararea clădirilor în vederea impunerii şi înscrierea acestora în evidenţele autorităţilor administraţiei publice locale reprezintă o obligaţie
legală a contribuabililor care deţin ăn proprietate aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizaţie de construire.

Scutiri
- Clădirile pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt, după cum urmează:
1. cladirile proprietate a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a oricaror instituţii publice, cu excepţia încăperilor care sunt
folosite pentru activităţi economice;
2. cladirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, indiferent de
titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
3. clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial în Romania şi componentelor
locale ale acestora, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
4. clădirile care constituie patrimoniul unităţilor şi instituţiilor de învăţamant de stat, confesional sau particular, autorizate să funcţioneze
provizoriu ori acreditate, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

5. clădirile unităţilor sanitare publice, cu exceptia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
6. clădirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice şi nuclearo-electrice, staţiilor şi posturilor de transformare, precum şi
staţiilor de conexiuni;
7. clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, cu
excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
8. clădirile funerare din cimitire şi crematorii;
9. clădirile din parcurile industriale, ştiinţifice şi tehnologice, potrivit legii;
10. clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6
martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
11. clădirile care constituie patrimoniul Academiei Romane, cu exceptia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
12. clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile
care au aparţinut cultelor religioase din Romania, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
13. clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care
au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată;
14. clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunătăţiri funciare şi de
intervenţii la apărarea împotriva inundaţiilor, precum şi clădirile din porturi şi cele afectate canalelor navigabile şi staţiilor de pompare
aferente canalelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
15. clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje şi tuneluri şi care sunt utilizate pentru
exploatarea acestor construcţii, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice;
16. construcţiile speciale situate în subteran, indiferent de folosinţa acestora şi turnurile de extracţie;
17. clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, rasadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi
conservarea cerealelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice;
18. clădirile trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în lipsa de moştenitori legali sau testamentari;
19. clădirile utilizate pentru activităţi social umanitare, de către asociaţii, fundaţii şi culte, potrivit hotărârii consiliului local.
- Nu intra sub incidenţa impozitului pe clădiri construcţiile care nu au elementele constitutive ale unei clădiri.
- Scutirea de impozit prevazută la pct. 10-13 se aplică pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţina afectaţiunea de interes
public.

CAP. II. IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN
A. IMPOZITUL PE TERENURILR SITUATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII
NIVELURILE APROBATE PENTRU
NIVELURI PROPUSE PENTRU ANUL FISCAL
ANUL 2013 PRIN HCL 32/2012
2013 PRIN 1309/2012
Zona în cadrul localităţii
A.

766

889

B.

613

711

B. IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE SITUATE ÎN INTRAVILAN
cu altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii
în funcţie de zone şi categorii de folosinţă
NIVELURILE APROBATE PENTRU
NIVELURI PROPUSE PENTRU
Nr. crt.
Zona
ANUL 2013 PRIN HCL 32/2012
ANUL FISCAL 2013
PRIN HG 1309/2012
Categoria
de folosinţă
Zona A
Zona B
Zona A
Zona B
1.
Arabil
24
18
28
21
2.

Păşuni/ Fâneţe

18

16

21

19

3.

Vii

40

30

46

35

4.

Livezi

46

40

53

46

5.

Păduri şi alte terenuri cu
vegetaţie forestieră
Teren cu ape

24
13

18
11

28
15

21
13

6.
I.

Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în
administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor
dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.

II.

Pentru determinarea valorilor impozabile, Comuna Crimpoia se încadrează la rangul IV, la nivelurile prezentate în prezenta anexă
se vor aplica următorul coeficient de corecţie: - 1,10

Nr.
crt.

C. IMPOZITUL PE TERENURILE AFLATE ÎN EXTRAVILAN
NIVELURI PROPUSE PENTRU
NIVELURILE APROBATE
ANUL FISCAL 2013
PENTRU ANUL 2013 PRIN HCL
Categoria de folosinţă
32/2012
PRIN HG 1309/2012
Zona C

1. Teren cu construcţii
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Teren arabil
Păşune - fâneaţă
Vie
Plantaţie de vie tânără şi plantaţie în regenerare
până la intrarea pe rod
Livadă
Livadă tânără şi livadă în regenerare până la
intrarea pe rod

Zona C

22

26

39
19
43
X

45
22
22
X

43
X

50
X

8. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră
9. Păduri în vârstă de până la 20 de ani şi păduri

12
X

12
X

10.

4

2

27
X
X

28
X
X

11.
12.
13.

cu rol de protecţie
Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări
piscicole
Teren pe care se află amenajări piscicole
Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

I.

Pentru determinarea valorilor impozabile, Comuna Crimpoia se încadrează la rangul IV, la nivelurile prezentate în prezenta anexă
se vor aplica următorul coeficient de corecţie: - 1,10
- Orice persoană care dobândeşte teren are obligatia de a depune o declaratie privind achiziţia terenului la compartimentul de specialitate al
autorităţii administratţei publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, care urmează dupa data achiziţiei.
- Orice persoană care modifică folosinţa terenului are obligaţia de a depune o declaraţie privind modificarea folosinţei acestuia la
compartimentul de specialitate al autorităţii administratiei publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, care urmează dupa data modificării
folosinţei.

Scutiri
Impozitul pe teren nu se datorează pentru:
a) terenul aferent unei clădiri, pentru suprafaţa de teren care este acoperită de o clădire;
b) orice teren al unui cult religios recunoscut de lege şi al unei unităţi locale a acestuia, cu personalitate juridică;
c) orice teren al unui cimitir, crematoriu;
d) orice teren al unei instituţii de învaţământ preuniversitar şi universitar, autorizată provizoriu sau acreditată;
e) orice teren al unei unităţi sanitare de interes naţional care nu a trecut în patrimoniul autorităţilor locale;
f) orice teren deţinut, administrat sau folosit de către o instituţie publică, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice;
g) orice teren proprietate a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a altor instituţii publice, aferent unei clădiri al cărui titular este
oricare din aceste categorii de proprietari, exceptând suprafeţele acestuia folosite pentru activităţi economice;
h) orice teren degradat sau poluat, inclus în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cat durează ameliorarea acestuia;
i) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură, orice terenuri ocupate de iazuri,
balţi, lacuri de acumulare sau cai navigabile, cele folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodarirea apelor,
hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecţie definite în lege, precum şi terenurile
utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei
solului;
j) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigatie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv
ecluzele si statiile de pompare aferente acestora, precum si terenurile aferente lucrarilor de imbunatatiri funciare, pe baza avizului privind
categoria de folosinta a terenului, emis de oficiul judetean de cadastru si publicitate imobiliara;
k) terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naţionale, drumuri principale administrate de Compania Naţională de
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din Romania - S.A., zonele de siguranţă a acestora, precum şi terenurile din jurul pistelor reprezentând zone
de siguranţă;
l) terenurile parcurilor industriale, ştiinţifice şi tehnologice, potrivit legii;
m) terenurile trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în lipsa de moştenitori legali sau testamentari;

n) terenurile aferente clădirilor care sunt afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice şi nuclearo-electrice, staţiilor şi posturilor de
transformare, precum şi staţiilor de conexiuni şi clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome
„Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, cu exceptia celor folosite pentru activitati economice.
o) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină
afectaţiunea de interes public;
p) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 pe durata pentru care
proprietarul este obligat sa menţină afectaţiunea de interes public;
r) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 6 alin, (5) din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 pe durata pentru care
proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public.
s)
CAP.III. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
PENTRU MIJLOACE DE TRANSPORT CU TRACŢIUNE MECANICĂ:
NIVELURILE APROBATE
NIVELURI PROPUSE PENTRU
PENTRU ANUL 2013 PRIN HCL
ANUL FISCAL 2013
32/2012
PRIN HG 1309/2012
Tipul autovehiculului
3
- lei/an /200 cm sau fracţiune
- lei/an /200 cm3 sau fracţiune
1. Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea
cilindrica de pana la 1600 cm3, inclusiv
8
8
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cm3 si
2000 cm3, inclusiv
18
18
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cm3 si
72
72
3
2600 cm , inclusiv
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cm3 si
144
144
3
3000 cm , inclusiv
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cm3
290
290
6. Autobuze, autocare, microbuze
24
24
7. Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pana
30
30
la 12 tone
8. Tractoare înmatriculate
18
18
II. Vehicule înregistrate
1. Vehicule cu capacitate cilindrică
Lei/200 cm3
1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3
2
3
1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm
4
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată
50 lei/an
În cazul unui ataş, taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele, motoretele şi scuterele respective

AUTOVEHICULE DE TRANSPORT MARFĂ CU MASA TOTALĂ MAXIMĂ AUTORIZATĂ EGALĂ SAU MAI MARE DE 12 TONE:
NIVELURILE APROBATE PENTRU
NIVELURI PROPUSE PENTRU ANUL
FISCAL 2013
ANUL 2013 PRIN HCL 32/2012
PRIN HG 1309/2012
Numărul axelor şi greutatea brută încărcată
Ax(e) motor(oare) cu
Alte sisteme de Ax(e) motor(oare) cu
Alte sisteme de
maximă admisă
sistem de suspensie
suspensie pentru
sistem de suspensie
suspensie pentru
pneumatică sau
axele motoare
pneumatică sau
axele motoare
echivalentele recunoscute
echivalentele
recunoscute
X
X
X
X
I. Vehicule cu 2 axe
1.Masa nu mai puţin de 12 t, dar nu mai mult de 13 t.
0
133
0
133
2.Masa nu mai puţin de 13 t, dar nu mai mult de 14 t.
133
367
133
367
3.Masa nu mai puţin de 14 t, dar nu mai mult de 15 t.
367
517
367
517
4.Masa nu mai puţin de 15 t, dar nu mai mult de 18 t
517
1.169
517
1.169
5. Masa de cel puţin 18 t.
517
1.169
517
1.169
II. Vehicule cu 3 axe
X
X
X
X
1.Masa nu mai puţin de 15 t, dar nu mai mult de 17 t.
133
231
133
231
2.Masa nu mai puţin de 17 t, dar nu mai mult de 19 t.
231
474
231
474
3.Masa nu mai puţin de 19 t, dar nu mai mult de 21 t.
474
615
474
615
4.Masa nu mai puţin de 21 t, dar nu mai mult de 23 t.
615
947
615
947
5.Masa nu mai puţin de 23 t, dar nu mai mult de 25 t.
947
1.472
947
1.472
6.Masa nu mai puţin de 25 t, dar nu mai mult de 26 t.
947
1.472
947
1.472
7. Masa de cel puţin 26 t
947
1.472
947
1.472
III. Vehicule cu 4 axe
X
X
X
X
1.Masa nu mai puţin de 23 t, dar nu mai mult de 25 t.
615
623
615
623
2.Masa nu mai puţin de 25 t, dar nu mai mult de 27 t.
623
973
623
973
3.Masa nu mai puţin de 27 t, dar nu mai mult de 29 t.
973
1.545
973
1.545
4.Masa nu mai puţin de 29 t, dar nu mai mult de 31 t.
1.545
2.291
1.545
2.291
5.Masa nu mai puţin de 31 t, dar nu mai mult de 32 t.
1.545
2.291
1.545
2.291
6.Masa de cel putin 32 tone
1.545
2.291
1.545
2.291
COMBINAŢII DE AUTOVEHICULE (AUTOVEHICULE ARTICULATE SAU TRENURI RUTIERE) DE TRANSPORT MARFĂ CU MASA
TOTALĂ MAXIMĂ AUTORIZATĂ EGALĂ SAU MAI MARE DE 12 TONE:
NIVELURILE APROBATE PENTRU
NIVELURI PROPUSE PENTRU ANUL
Numărul de axe şi greutatea brută încarcată
ANUL 2013 PRIN HCL 32/2012
FISCAL 2013
maximă admisă
PRIN HG 1309/2012

Ax(e) motor(oare) cu
Alte sisteme de
sistem de suspensie
suspensie pentru
pneumatica sau
axele motoare
echivalentele recunoscute
I. Vehicule cu 2+1 axe
1.Masa nu mai puţin de 12 t, dar nu mai mult de 14 t.
2.Masa nu mai puţin de 14 t, dar nu mai mult de 16 t.
3.Masa nu mai puţin de 16 t, dar nu mai mult de 18 t.
4.Masa nu mai puţin de 18 t, dar nu mai mult de 20 t
5.Masa nu mai puţin de 20 t, dar nu mai mult de 22 t
6.Masa nu mai puţin de 22 t, dar nu mai mult de 23 t
7.Masa nu mai puţin de 23 t, dar nu mai mult de 25 t
8.Masa nu mai puţin de 25 t, dar nu mai mult de 28 t
9.Masa de cel putin 28 tone
II. Vehicule cu 2+2 axe
1.Masa nu mai puţin de 23 t, dar nu mai mult de 25 t.
2.Masa nu mai puţin de 25 t, dar nu mai mult de 26 t.
3.Masa nu mai puţin de 26 t, dar nu mai mult de 28 t.
4.Masa nu mai puţin de 28 t, dar nu mai mult de 29 t.
5.Masa nu mai puţin de 29 t, dar nu mai mult de 31 t.
6.Masa nu mai puţin de 31 t, dar nu mai mult de 33 t.
7.Masa nu mai puţin de 33 t, dar nu mai mult de 36 t
8.Masa nu mai puţin de 36 t, dar nu mai mult de 38 t
9.Masa de cel putin 38 tone
III. Vehicule cu 2+3 axe
1.Masa nu mai puţin de 36 t, dar nu mai mult de 38 t.
2.Masa nu mai puţin de 38 t, dar nu mai mult de 40 t.
3. Masa de cel putin 40 tone
IV. Vehicule cu 3+2 axe
1.Masa nu mai puţin de 36 t, dar nu mai mult de 38 t.
2.Masa nu mai puţin de 38 t, dar nu mai mult de 40 t.
3.Masa nu mai puţin de 40 t, dar nu mai mult de 44 t.
4.Masa de cel putin 44 tone
V. Vehicule cu 3+3 axe
1.Masa nu mai puţin de 36 t, dar nu mai mult de 38 t.
2.Masa nu mai puţin de 38 t, dar nu mai mult de 40 t.
3.Masa nu mai puţin de 40 t, dar nu mai mult de 44 t.
4.Masa de cel putin 44 tone

X
0
0
0
60
137
320
414
747
747
X
128
299
491
721
871
1.429
1.984
1.984
1.984
X
1.579
2.197
2.197
X
1.395
1.937
2.679
2.679
X
794
960
1.434
1.434

X
0
0
46
137
320
414
747
1.310
1.310
X
299
491
721
871
1.429
1.984
3.012
3.012
3.012
X
2.197
2.986
2.986
X
1.937
2.679
3.963
3.963
X
960
1.434
2.283
2.283

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

Alte sisteme de
suspensie pentru
axele motoare

X
0
0
0
60
137
320
414
747
747
X
128
299
491
721
871
1.429
1.984
1.984
1.984
X
1.579
2.197
2.197
X
1.395
1.937
2.679
2.679
X
794
960
1.434
1.434

X
0
0
60
137
320
414
747
1.310
1.310
X
299
491
721
871
1.429
1.984
3.012
3.012
3.012
X
2.197
2.986
2.986
X
1.937
2.679
3.963
3.963
X
960
1.434
2.283
2.283

PENTRU REMORCI, SEMIREMORCI ŞI RULOTE:
NIVELURILE APROBATE PENTRU
NIVELURI PROPUSE PENTRU ANUL
ANUL 2013 PRIN HCL 32/2012
FISCAL 2013 PRIN HG 1309/2012
Capacitate
Taxă –lei / an Taxă –lei / an Pentru remorci, semiremorci şi rulote:
a) până la o tonă inclusiv
8
9
b) peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
29
34
c) peste 3 tonă, dar nu mai mult de 5 tone
45
52
d) peste 5 tone
55
64
- Orice persoană care dobândeşte/înstrăinează un mijloc de transport sau îşi schimbă domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligaţia de a
depune o declaraţie fiscală cu privire la mijlocul de transport, la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale pe a
cărei rază teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea survenită.

Scutiri
Taxa asupra mijloacelor de transport nu se aplica pentru:
a) autoturismele, motocicletele cu atas şi mototriciclurile care aparţin persoanelor cu handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului
acestora;
b) mijloacele de transport ale instituţiilor publice;
c) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau
suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi, dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public.
d) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare.

CAP.IV. TAXĂ PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR,
AVIZELOR ŞI AUTORIZAŢIILOR
În domeniul construcţiilor taxele se stabilesc în funcţie de
valoarea acestora sau a instalaţiilor, de suprafaţa terenurilor sau de
natura serviciilor prestate.
A. Taxe pentru certificatul de urbanism în funcţie de suprafaţa terenului
pentru care se solicită certificatul:
a) până la 150 m2 inclusiv
b) între 151 şi 250 m2 inclusiv
c) între 251 şi 500 m2 inclusiv
d) între 501 şi 750 m2 inclusiv
e) între 751 şi 1.000 m2 inclusiv
f) peste 1.000 m2
B. Taxe pentru autorizaţie de construire:

NIVELURILE
APROBATE PENTRU
ANUL 2013 PRIN HCL
32/2012
Taxa – lei -

NIVELURI PROPUSE
PENTRU ANUL FISCAL 2013
PRIN HG 1309/2012

2
3
4
5
6
6 +0,005 lei/m2 pentru ce
depăşeşte suprafaţa de
1.000 m2
1%

3
3
4
5
7
2
7+0,005 lei/m pentru ce
depăşeşte suprafaţa de 1.000 m2

Taxa - lei -

1%

din valoarea autorizată a lucrărilor sau construcţiilor, inclusiv, instalaţiile
aferente acestora
- pentru clădirile cu destinaţie de locuinţă şi anexe gospodăreşti,
taxele de autorizare se reduc cu:
C. Taxa de eliberare a autorizaţiei de construire pentru chioşcuri,
tonete, cabine sau spaţii de expunere situate pe căile şi în spaţiile publice,
precum şi pentru amplasarea corpurilor şi panourilor de afişaj, a firmelor şi
reclamelor, este de:
pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie.

50%

50%

7 lei/m2

7 lei /m2

7 lei/m2

7 lei/m2

0,1%

0,1%

30%

30%

13

13 lei

8

8 lei

11 lei/racord
Taxă – lei / an -

11 lei/racord
Taxă – lei / an -

13

13

50%
17

50%
17

D. Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavari necesara
studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatărilor de cariera,
balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi altor exploatari este de:
E. Taxe pentru eliberarea autorizaţiilor de desfiinţare, parţială sau
totală, a construcţiilor şi a amenajărilor este de:
din valoarea impozabilă a construcţiei, stabilită prin determinarea
impozitului pe clădiri. În cazul desfiinţării parţiale a unei construcţii, taxa
pentru eliberarea autorizaţiei se modifică astfel încât să reflecte porţiunea
de construcţie, care urmează a fi demolată.
F. Taxe pentru prelungirea certificatului de urbanism, precum şi a
autorizaţiilor de construire taxa este de:
din valoarea taxei iniţiale
G. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de
urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de
specialitate din cadrul consiliului judeţean este de:
H. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi
adresă este de:
I. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de racorduri
şi branşamente la reţelele de apă, canalizare, gaze, termice, energie
electrică, telefonie şi televiziune prin cablu:
- la fiecare instalaţie
J. Taxă pentru eliberare autorizaţie de funcţionare pentru desfăşurarea
unei activităţi economice este de:
- Autorizaţiile prevăzute mai sus se vizează anual până la data de 31
dec a anului în curs pentru anul următor si taxa de viză reprezintă:
din cuantumul taxei iniţiale
K. Taxă pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare:

L. Taxă pentru eliberarea certificatului de producător
N. Taxa pentru vehiculele cu tracţiune animală şi mopede care nu se
supun înmatriculării:
- Contravaloare certificat de înregistrare
- Contravaloare număr înregistrare:
O. Taxa pentru maşini şi utilaje autopropulsate utilizate în lucrări de
construcţii, agricole, forestiere, tractoare, care nu se supun
înmatriculării:
- Contarvaloare certificat de înregistrare
- Contravaloare număr înregistrare:
P. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică

50

69

8
10
17

8
10
17

100
20
24

100
20
24

50

50

Scutiri:
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor nu se datorează pentru:
a) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru lăcas de cult sau construcţie anexa;
b) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi
care aparţin domeniului public al statului;
c) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, pentru lucrările de interes public judeţean sau local;
d) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o institutie publică;
e) autorizaţie de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare, conform legii.

CAP.V. TAXĂ PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR
DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate
se plăteşte anual, anticipat, trimestrial, în patru tranşe egale
până la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15
noiembrie; persoanele care datorează taxa pentru afişaj în
scop de reclamă şi publicitate sunt obligate să depună anual
o declaraţie la Serviciul Stabilire, Urmărire şi Încasare
impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei Şerbăneşti.
- pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afişaj,
panouri sau alte asemenea mijloace
- pentru firmele instalate la locul exercitării activităţii

NIVELURILE APROBATE
PENTRU ANUL 2013 PRIN HCL
32/2012
Taxă – lei/an/m2 – sau
fracţiune de m2

NIVELURI PROPUSE PENTRU
ANUL FISCAL 2013
PRIN HG 1309/2012
Taxă – lei/an/m2 – sau
fracţiune de m2

20
28

20
28

Scutiri:
a) Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afisaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică instituţiilor publice, cu
excepţia cazurilor când acestea fac reclamă unor activităţi economice.

b)Taxa pentru afisaj în scop de reclamă şi publicitate, nu se aplică unei persoane care închiriază panoul, afisajul sau structura de afisaj unei
alte persoane, în acest caz taxa fiind platita de aceasta ultima persoană.
c) Taxa pentru afisaj ăn scop de reclamă şi publicitate nu se datorează pentru afisele, panourile sau alte mijloace de reclamă şi publicitate
amplasate în interiorul clădirilor.
d) Taxa pentru afisaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică pentru panourile de identificare a instalatiilor energetice, marcaje de
avertizare sau marcaje de circulatie, precum şi alte informaţii de utilitate publică şi educaţionale.
e) Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate pentru afisajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt
destinate, prin construcţia lor, realizarii de reclama şi publicitate.

CAP.VI. IMPOZITUL PE SPECTACOL
NIVELURILE APROBATE
PENTRU ANUL 2013 PRIN
HCL 32/2013
Taxă – lei / m2 / zi 0,50

NIVELURI PROPUSE PENTRU
ANUL FISCAL 2013
PRIN HG 1309/2012
Taxă – lei / m2 / zi 0,50

În cazul discotecilor
Persoanele care datorează impozitul pe spectacole au obligaţia de
a depune o declaraţie la Serviciul Stabilire, urmărire şi încasare impozite
şi taxe locale din cadrul Primăriei Şerbăneşti privind spectacolele
programate pe durata unei luni calendaristice. Declaraţia se depune pana
la data de 15, inclusiv, a lunii precedente celei în care sunt programate
spectacolele respective.
I.
Impozitul pe spectacole se ajustează prin înmulţirea sumei stabilite, cu coeficientul de corecţie: - 1,10

Scutiri:
Impozitul pe spectacole nu se aplică spectacolelor organizate în scopuri umanitare.

CAP.VII. ALTE TAXE LOCALE

a) taxă timbru
b) taxă bilet de proprietate animal
c) taxă pentru acte de înstrăinare
d) taxă modificare autorizaţie de desfăşurare a unei activităţi
economice
e) taxă eliberare acord de privatizare
f) taxă pentru eliberarea de copii heliografice, de pe planuri
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri deţinute de Consiliul Local
este de:

NIVELURILE APROBATE
PENTRU ANUL 2013 PRIN
HCL 32/2012
Taxă – RON/act –

NIVELURI PROPUSE PENTRU
ANUL FISCAL 2013
PRIN HG 1309/2012
Taxă – RON/act -

2
5
10

2
2
10

5
50

5
50

28

28

g) taxă vânzare stradală
5
5
h) taxă comerţ cu cereale
10
10
i) taxă remăsurări teren litigiu
10
10
j) taxă înmatriculare:
- autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până
la 3.500 kg. inclusiv
52
60
- autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare
de 3.500 kg.
104
k) taxă eliberare certificat atestare fiscală – persoană juridică
10 lei
10 lei
l) taxă eliberare certificat atestare fiscală – persoană fizică
5 lei
5 lei
Impozitul pe teren, pe clădiri şi mijloacele de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele: 31 martie şi 30
septembrie
Impozitul anual pe clădiri şi pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice sau
juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral pana la primul termen de plata.
- In cazul in care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale,
suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat.
- In cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului
local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.
BONIFICAŢIE:
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului
pe teren şi a impozitului pe mijlocul de transport datorate pentru
întregul an de către persoanele fizice, până la data de 31 martie a
anului fiscal 2013, se acordă o bonificaţie de:
10%

10%

Facilităţi pentru persoane fizice
I. Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor,
nu se aplica pentru:
a) veteranii de razboi;
b) persoanele fizice prevazute 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 străinatate ori constituite în prizonieri,
republicat, cu modificările şi completarile ulterioare, precum şi în alte legi.
c) scutirea de plata impozitelor si taxelor locale, precum si de plata impozitului corespunzator pentru terenurile arabile in suprafata de pana la
5 ha. Aceste scutiri se aplica si vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de razboi ;
II. Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la
victoria Revoluţiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, nu datorează:
a) impozitul pe cladiri pentru locuinţa situată la adresa de domiciliu;
b) impozitul pe teren aferent locuinţei situată la adresa de domiciliu;

c) taxa asupra mijloacelor de transport aferenta unui singur autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu.
III. Impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren nu se aplică văduvelor de război şi văduvelor veteranilor de război care nu s-au recăsătorit.
IV. Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice nu se
datorează de către persoanele cu handicap grav sau accentuat şi de persoanele încadrate în gradul I de invaliditate.
În cazul unei clădiri, al unui teren sau al unui mijloc de transport detinut in comun de o persoana fizica prevazută la I, II, III sau IV
scutirea fiscală se aplica integral pentru proprietatile deţinute în comun de soţi. Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se aplică doar clădirii
folosite ca domiciliu de persoanele fizice prevazute la I, II, III sau IV. Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplică doar terenului aferent
clădirii utilizate ca domiciliu de persoanele fizice prevazute la I, II, III sau IV.
Scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport se aplică doar pentru un singur mijloc de transport, la alegerea persoanelor
fizice prevazute la I şi II.
Scutirea de la plata impozitului prevazută la I, II, III sau IV se aplică unei persoane începand cu prima zi a lunii următoare celei în care
persoana depune documentele justificative în vederea scutirii.

Facilităţi pentru persoanele juridice
I. Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor,
nu se aplică:
a) oricărei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu excepţia incintelor
folosite pentru activităţi economice;
b) fundaţiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a
susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
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