ANEXA
Impozitul si taxa pe cladiri
Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri,în
cazul persoanelor fizice
Art.251 alin.(3)
TIPUL CLĂDIRII

VALOAREA IMPOZABILĂ
Lei/m² de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri,în
cazul persoanelor fizice
NIVELURILE APROBATE
NIVELURILE PROPUSE
PENTRU ANUL 2011
PENTRU ANUL 2012
Clădire
cu Clădire fără Clădire cu Clădire fără
instalaţie
instalaţie
instalaţie
instalaţie
electrică,de
electrică,de electrică,de electrică,de
apă,de
apă,de
apă,de
apă,de
canalizare şi canalizare
canalizare
canalizare
de încălzire
şi
şi
şi
de încălzire de încălzire de încălzire
A.Clădire cu cadre din beton armat sau
806
478
806
478
cu pereţi exteriori din cărămidă arsă
sau din orice alte materiale rezultate în
urma unui tratament chimic şi/sau
termic
B.Clădire cu pereţii exteriori din lemn,
219
137
219
137
din piatră naturală, din cărămidă
nearsă, din vălătuci sau din orice alte
materiale nesupuse unui tratament
termic şi/sau chimic
C.Clădire-anexă cu cadre din beton
137
123
137
123
armat sau cu pereţi exteriori din
cărămidă arsă sau din orice alte
materiale rezultate în urma unui
tratament termic şi/sau chimic
D.Clădire-anexă cu pereţii exteriori din
82
54
82
54
lemn, din piatră naturală, din cărămidă
nearsă, din vălătuci sau din orice alte
materiale nesupuse unui tratament
termic şi/sau chimic
E.În cazul contribuabilului care deţine 75%
din 75%
din 75%
din 75%
din
la aceeaşi adresă încăperi amplasate suma care s- suma care suma care suma care
la subsol, la demisol şi/sau la ar
aplica s-ar aplica s-ar aplica s-ar aplica
mansardă, utilizate ca locuinţă, în clădirii
clădirii
clădirii
clădirii
oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit.A-D
F. În cazul contribuabilului care deţine 50%
din 50%
din 50%
din 50%
din
la aceeaşi adresă încăperi amplasate suma care s- suma care suma care suma care
la subsol, la demisol şi/sau la ar
aplica s-ar aplica s-ar aplica s-ar aplica
mansardă, utilizate în alte scopuri clădirii
clădirii
clădirii
clădirii
decât cel de locuinţă, în oricare dintre
tipurile de clădiri prevăzute la lit.A-D

Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este
amplasată clădirea, prin înmulţirea acesteia cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în
tabelul următor:

Localitatea

Zona localitatii

Rangul localitatii

Coeficient corectie

Baneasa
Pietrele
Frasinu
Sfantu
Gheorghe

C
C
C
C

IV
V
V
V

1,00
0,95
0,95
0,95

1.În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin înmulţirea suprafeţei construite
desfăşurate a clădirii, exprimată în m², cu valoarea impozabilă a clădirii, cu cota de impozitare de
0,1% şi cu coeficientul de zonă şi rang al localitătii.
2.Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor
secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol,
exceptând suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţă şi suprafeţele scărilor şi teraselor
neacoperite.
3.În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente,
coeficientul de corecţie corespunzător rangului localităţii şi zonei de amplasare a clădirii se reduce
cu 0,10.
4.Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum
urmează:
-cu 20% pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani de la data de 1 Ianuarie a anului fiscal
de referinţă;
-cu 10% pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1
Ianuarie a anului fiscal de referinţă.
5.În cazul clădirii utilizată ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de metri pătraţi,
valoarea impozabilă a acesteia, determinată conform celor prezentate mai sus, se majorează cu câte
5% pentru fiecare 50 metri pătraţi sau fracţiune din aceştia.
6.În cazul în care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare 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.
7.Pentru contribuabilii persoane fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri, impozitul
pe clădiri se majorează după cum urmează:
-cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
-cu 150% pentru cea de-a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
-cu 300% pentru cea de-a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.
7.1.Persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală nu intră sub
incidenţa prevederilor punctului 7.
7.2.Garajele amaplasate pe acelasi numar cadastral cu cladirea in care figureaza adresa de domiciliu
a contribuabilului, nu vor fi impozitate majorat.
8.Pentru persoanele juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin înmulţirea valorii de inventar a
clădirii ,cu cota de impozit propusă pentru anul 2012, care este de 1,10% la clădirile reevaluate în
ultimii 3 ani , pentru cele nereevaluate în ultimii 3 ani este de 10% iar pentru cele care nu au fost
reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinta cota impozitului pe cladiri se propune a fi
de 30%.

Cotele de impozitare pentru stabilirea impozitului pe clădiri
Art.251 alin(1) si art.253 alin(2)

Specificare

Cota pentru persoane
fizice

Prevedere Cod Fiscal şi
Legea 343/2006

Nivel aprobat
pentru 2011

Nivel propus pt.
anul
fiscal 2012

0,1%

0,1%

0,1%

1,10%

1,10%

10%

10%

-

30%

Între 0,25% şi 1,50% inclusiv
aplicată asupra valorii de
inventar a clădirii pentru
persoanele juridice care au
efectuat reevaluarea în ultimii
3 ani.
Cota pentru persoane
juridice

Între 10% şi 20% aplicată
asupra valorii de inventar a
clădirii pentru persoanele
juridice care nu au efectuat
reevaluarea în ultimii 3 ani
anteriori anului fiscal de
referinţă.
Intre 30% si 40% aplicata
asupra valorii de inventar a
cladirii pentru persoanele
juridice care nu au efectuat
reevaluarea in ultimii 5 ani
anteriori anului fiscal de
referinta.

In cazul persoanelor fizice, impozitul pe cladiri obtinut prin aplicarea cotei de 0,1% la valoarea
impozabila a cladirii se majoreaza cu un procent de 10%, nivel admis de art. 287 din Legea 571/2003
privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ teritoriale,
concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se
stabileşte taxa pe clădire care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatorilor, titularilor
dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţiile similare impozitului pe clădiri.

Impozitul şi taxa pe teren
Impozitul pe terenurile amplasate în intravilan-terenuri cu construcţii
Art.258 alin.(2)
În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de
folosinţă de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului
exprimată in ha. cu suma corespunzătoare din tabelul de mai jos.

Localitatea

Zona

Rangul

Baneasa
Pietrele
Frasinu
Sfantu
Gheorghe

C
C
C
C

IV
V
V
V



Nivelurile
aprobate
pentru anul
2011

Nivelurile
propuse
pentru anul
2012

506
336.60
336.60
336.60

506
336.60
336.60
336.60

1 m²=0,0001 ha

Impozitul pe terenurile amplasate în intravilan-orice altă categorie decât cea de terenuri
cu construcţii
Art.258 alin(4)
În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de
folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea
suprafeţei terenului exprimată în ha. cu suma corespunzătoare din tabelul de mai jos iar acest
rezultat se inmulţeşte cu coeficientul de corecţie.

Nr.
Crt

1
2
3
4
5
6

Categoria de folosinţă

Nivelurile aprobate pentru
anul 2011
Zona(lei/ha)
C
17.60
14.30
14.30
26.40
33.00
17.60

Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie
Livadă
Pădure sau alt teren cu
vegetaţie forestieră
7
Teren cu apă
7.70
8
Drumuri şi căi ferate
x
9
Teren neproductiv
x
 1 m²=0,0001 ha
 Coeficientul de corecţie pentru localităţile de rangul IV este 1.10
 Coeficientul de corectie pentru localitatile de rangul V este 1.00

Nivelurile propuse
pentru anul 2012
Zona(lei/ha)
C
17.60
14.30
14.30
26.40
33.00
17.60
7.70
x
x

Impozitul pe terenurile amplasate în extravilan
Art.258 alin(6)
Impozitul pe terenurile amplasate în extravilan se calculează prin înmulţirea suprafeţei exprimată
în hectare cu suma corespunzătoare din tabel, înmulţită cu coeficienţii de corecţie corespunzători
prevăzuţi de art.251 alin(5) din Legea 343/01.08.2006.

Nr.c
rt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.



Categoria de folosinţă

Terenuri cu construcţii
Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie pe rod
Vie până la intrarea pe rod
Livadă pe rod
Livada până la intrarea pe rod
Pădure
Pădure în vârstă de până la 20 de ani
Terenuri cu apă
Terenuri cu amenajări piscicole
Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

Nivelurile aprobate
pentru anul 2011
Zona(lei/ha)
C
24.20
42.90
20.90
20.90
47.30
X
47.30
X
11.00
X
2.20
26.40
x
x

Nivelurile propuse
pentru anul 2012
Zona(lei/ha)
C
24.20
42.90
20.90
20.90
47.30
X
47.30
X
11.00
X
2.20
26.40
x
x

1 m²=0,0001 ha
Coeficienţii de corecţie sunt cei prevăzuţi în tabelul de mai jos:
Zona

C

Coeficienţii de corecţie
cf.art.251 alin(5) L.343/2006
aprobaţi pentru 2011
rangul IV
rangul V
1.00
0.95

Coeficienţii de corecţie
cf.art.251 alin(5) L.343/2006
propusi pentru 2012
rangul IV
rangul V
1.00
0.95

NOTĂ: Se scutesc de la plata poziţiei numărul 2 “teren arabil” în suprafaţă de până la 5 hectare,
veteranii de război, văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război, strămutaţii, refugiaţii şi foştii
deţinuţi politic.

Impozitul pe mijloacele de transport
Impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia,
prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm³ sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din
tabelul următor:
Art.263 alin(2) din Codul Fiscal, modificat de art.I, pct.2 al OUG 59/30.06.2010
Suma în lei, pentru
fiecare grupă de 200
cm³ sau fracţiune din
aceasta
Nivelul aprobat
pentru 2011
1.Motorete ,scutere, motociclete şi autoturisme cu
8.80
Tipuri de autovehicule

Suma în lei, pentru
fiecare grupă de 200
cm³ sau fracţiune din
acesta
Nivelul propus
pentru 2012
8.80

capacitatea cilindrică de până la 1600 cm³inclusiv
2.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm³
şi 2000 cm³ inclusiv
3.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm³si
2600 cm³ inclusiv
4.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm³
şi 3000 cm³ inclusiv
5.Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001
cm³
6.Autobuze, autocare, microbuze
7.Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată
de până la 12 tone inclusiv, precum şi autoturisme de
teren din producţie internă
8.Tractoare înmatriculate

19.80

19.80

79.20

79.20

158.40

158.40

319.00

319.00

26.40
33.00

26.40
33.00

19.80

19.80

Autovehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai
mare de 12 tone
Art.263 alin(4) din Codul Fiscal

Numărul axelor şi masa
totală maximă autorizată

I.Vehicule cu 2 axe
1.Masa nu mai puţin de
tone, dar nu mai mult de
tone
2.Masa nu mai puţin de
tone, dar nu mai mult de
tone
3.Masa nu mai puţin de
tone, dar nu mai mult de
tone
4.Masa nu mai puţin de
tone, dar nu mai mult de
tone
II.Vehicule cu 3 axe
1.Masa nu mai puţin de
tone, dar nu mai mult de
tone
2.Masa nu mai puţin de
tone, dar nu mai mult de
tone
3.Masa nu mai puţin de

Nivelurile propuse pentru anul 2012
se mentin la nivelul anului 2011
Impozitul,în lei,pentru
Impozitul,în lei,pentru
vehiculele angajate exclusiv în vehiculele angajate exclusiv în
operaţiunile de transport
operaţiunile de transport
intern
intern şi internaţional
Vehicule cu
Vehicule cu
sistem
de
sistem
de
suspensie
Vehicule cu suspensie
Vehicule cu alt
pneumatică
alt sistem de pneumatică
sistem
de
sau
un suspensie
sau
un suspensie
echivalent
echivalent
recunoscut
recunoscut

12
13

0

102

0

127

13
14

102

282

127

352

14
15

282

396

352

495

15
18

396

897

495

1121

15
17

102

177

127

221

17
19

177

364

221

454

19

364

472

454

589

tone, dar nu mai mult de
tone
4.Masa nu mai puţin de
tone, dar nu mai mult de
tone
5.Masa nu mai puţin de
tone, dar nu mai mult de
tone
6.Masa nu mai puţin de
tone, dar nu mai mult de
tone
III.Vehicule cu 4 axe
1.Masa nu mai puţin de
tone, dar nu mai mult de
tone
2.Masa nu mai puţin de
tone, dar nu mai mult de
tone
3.Masa nu mai puţin
tone, dar nu mai mult
tone
4.Masa nu mai puţin
tone, dar nu mai mult
tone
5.Masa nu mai puţin
tone, dar nu mai mult
tone

21
21
23

472

727

589

908

23
25

727

1129

908

1412

25
26

727

1129

908

1412

23
25

472

478

589

598

25
27

478

747

598

933

de 27
de 29

747

1185

933

1481

de 29
de 31

1185

1758

1481

2197

de 31
de 32

1185

1758

1481

2197

Combinaţii de autovehicule( autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport
marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone
Art.263 alin(5) din Codul Fiscal

Numărul axelor şi masa
totală maximă autorizată

I.Vehicule cu 2+1 axe
1.Masa peste 12 tone, dar nu
mai mult de 14 tone
2.Masa peste 14 tone, dar nu
mai mult de 16 tone
3.Masa peste 16 tone, dar nu
mai mult de 18 tone
4.Masa peste 18 tone, dar nu
mai mult de 20 tone

Nivelurile propuse pentru anul 2012
se mentin la nivelul anului 2011
Impozitul, în lei, pentru
Impozitul, în lei, pentru
vehiculele angajate exclusiv în
vehiculele angajate exclusiv
operaţiunile de transport intern
în operaţiunile de transport
intern şi internaţional
Vehicule cu
Vehicule cu alt Vehicule cu
Vehicule cu
sistem de
sistem de
sistem de
alt sistem de
suspensie
suspensie
suspensie
suspensie
pneumatică
pneumatică
sau un
sau un
echivalent
echivalent
recunoscut
recunoscut
0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

0

58

46

105

58

131

5.Masa peste 20 tone,dar nu
mai mult de 22 tone
6.Masa peste 22 tone, dar nu
mai mult de 23 tone
7.Masa peste 23 tone, dar nu
mai mult de 25 tone
8.Masa peste 25 tone, dar nu
mai mult de 28 tone
II.Vehicule cu 2+2 axe
1.Masa peste 23 tone, dar nu
mai mult de 25 tone
2.Masa peste 25 tone, dar nu
mai mult de 26 tone
3.Masa peste 26 tone, dar nu
mai mult de 28 tone
4.Masa peste 28 tone, dar nu
mai mult de 29 tone
5.Masa peste 29 tone, dar nu
mai mult de 31 tone
6.Masa peste 31 tone, dar nu
mai mult de 33 tone
7.Masa peste 33 tone, dar nu
mai mult de 36 tone
8.Masa peste 36 tone, dar nu
mai mult de 38 tone
III.Vehicule cu 2+3 axe
1.Masa peste 36 tone, dar nu
mai mult de 38 tone
2.Masa peste 38 tone, dar nu
mai mult de 40 tone
IV.Vehicule cu 3+2 axe
1.Masa peste 36 tone, dar nu
mai mult de 38 tone
2.Masa peste 38 tone, dar nu
mai mult de 40 tone
3.Masa peste 40 tone, dar nu
mai mult de 44 tone
V.Vehicule cu 3+3 axe
1.Masa peste 36 tone, dar nu
mai mult de 38 tone
2.Masa peste 38 tone, dar nu
mai mult de 40 tone
4.Masa peste 40 tone, dar nu
mai mult de 44

105

246

131

307

246

318

307

397

318

573

397

716

573

1005

716

1256

99

230

123

287

230

377

287

471

377

553

471

692

553

668

692

835

668

1097

835

1371

1097

1522

1371

1902

1522

2311

1902

2888

1522

2311

1902

2888

1211

1686

1514

2107

1686

2291

2107

2863

1070

1486

1338

1857

1486

2055

1857

2569

2055

3040

2569

3800

609

737

761

921

737

1100

921

1375

1100

1751

1375

2189

Remorci,semiremorci sau rulote
Art.263 alin.(6)

Masa totală maximă autorizată
a)până la 1 tona inclusiv
b)peste 1 tona, dar nu mai mult de 3

Nivelurile aprobate
pentru anul 2011
Impozit (lei/an)
8.80
31.90

Nivelurile propuse
pentru anul 2012
Impozit (lei/an)
8.80
31.90

tone
c)peste 3 tone, dar nu mai mult de 5
tone
d)peste 5 tone

49.50

49.50

60.50

60.50

Mijloacele de transport pe apă
Art.263 alin.(7)

Mijlocul de transport pe apă

1.Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz
personal
2.Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
3.Bărci cu motor
5.Scutere de apă

Nivelurile
aprobate
pentru anul
2011

Nivelurile
propuse
pentru anul
2012

Impozit (lei/an)
19.80

Impozit (lei/an)
19.80

52.80
199.10
199.10

52.80
199.10
199.10

Termene de plată
1)Impozitele şi taxele pe bunurile deţinute în proprietate de către persoanele fizice sau juridice
(clădiri, terenuri, mijloace de transport), se plătesc anual, în doua rate egale, până la datele de 31
martie şi 30 septembrie inclusiv.
2)Impozitele/taxele anuale datorate bugetului local de către contribuabili, persoane fizice şi
juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătesc integral până la 31 martie inclusiv a anului în curs.
3)Pentru plata cu anticipaţie a impozitelor/taxelor de mai sus, datorate pentru întregul an de
către contribuabil până la data de 31 martie a anului respectiv,se poate acorda o bonificaţie de
până la 10% stabilită prin hotărâre de consiliu local.

BONIFICAŢIE
Categoria de
impozit
Impozit clădiri
Impozit teren
Impozit auto

Prevăzută de Codul Fiscal
Până la 10%
Până la 10%
Până la 10%

Aprobată
pentru anul 2011

Propusa
pentru anul 2012

10%
10%
10%

10%
10%
10%

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor
Art.267 alin(1) – Taxa pentru
eliberarea
certificatului
de
urbanism în mediul urban
Suprafaţa pentru care se obţine
certificatul de urbanism:

Nivelurile
aprobate
pentru anul
2011

Nivelurile
propuse
pentru anul
2012

a)până la 150 m² inclusiv

4.40 lei

4.40 lei

b)între 151 m² şi 250 m² inclusiv

5.50 lei

5.50 lei

c)între 251 m² şi 500 m² inclusiv
d)între 501 m² şi 750 m² inclusiv

7.70 lei
9.80 lei

7.70 lei
9.80 lei

e)între 751 m² şi 1000 m² inclusiv

12.10 lei

12.10 lei

13.20+0,01
lei/m² pentru
fiecare m²
care depăşeşte
1000 m²

13.20+0,01 lei/m²
pentru
fiecare m²
care depăşeşte
1000 m²

Nivelurile
aprobate
pentru anul
2011

Nivelurile
propuse
pentru
anul 2012

6.60 lei pentru
fiecare m²
afectat

6.60 lei pentru
fiecare m²
afectat

Nivelurile
aprobate
pentru anul
2011

Nivelurile
propuse
pentru anul
2012

4.40 lei/m² de
suprafaţă
ocupată de
construcţie

4.40 lei/m² de
suprafaţă
ocupată de
construcţie

f)peste 1000 m²

In mediul rural se percepe 50% din
taxa prevazuta din mediul urban

Art.267
alin.(4)-Taxa
pentru
eliberarea autorizaţiei de foraje şi
excavări.

Art.267
alin.(7)
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.

Art.267 alin.(11)
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
Art.267 alin(12) Taxa pentru
avizarea certificatului de urbanism
de către comisia de urbanism şi
amenajare a teritoriului, de către
primar sau de către structurile de
specialitate din cadrul consiliului
judetean.

Nivelurile
aprobate
pentru anul
2011

Nivelurile
propuse
pentru anul
2012

5.50 lei pentru
fiecare racord

5.50 lei pentru
fiecare racord

11 lei

11 lei

Art.267 alin(13) Taxa pentru
eliberarea
certificatului
de
nomenclatură stradală şi adresă.

5.50 lei

Nivelurile
aprobate
pentru anul
2011

Nivelurile
propuse
pentru anul
2012

11 lei

11 lei

11 lei

11 lei

16.50 lei
pentru fiecare
m² sau
fracţiune de m²

16.50 lei pentru
fiecare m² sau
fracţiune de m²

33 lei

33 lei

11 lei

11 lei

Art.268
alin(1)-Taxa
pentru
eliberarea unei autorizaţii pentru
desfăşurarea
unei
activităţi
economice:
Art.268
alin.(2)-Taxa
pentru
eliberarea autorizaţiilor sanitare de
funcţionare.
Art.268
alin.(3)-Taxa
pentru
eliberarea de copii heliografice de
pe planuri cadastrale sau de pe
alte asemenea planuri deţinute de
consiliile locale.
Art.268
alin(4)-Taxa
pentru
eliberarea
certificatelor
de
producător.
Viza trimestriala a certificatului de
producator

5.50 lei

Art.268 alin.(5)-Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea
activităţii de alimentaţie publică
Specificare

Nivelul aprobat
pentru anul 2011

Nivelul propus
pentru anul 2012

-lei-

-lei-

1375

1375

Taxa pentru eliberarea/
vizarea anuală a
autorizaţiei privind
desfăşurarea activităţii
de alimentaţie publică

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate

Specificaţie
Art.270
alin.(4)-Taxa
pentru servicii de reclamă
şi publicitate
Specificaţie

Nivel aprobat
pentru anul 2011

Nivel propus
pentru anul 2012

3%

3%

Nivel aprobat

Nivel propus

pentru anul 2011

pentru anul 2012

lei/m² sau
fracţiune de m²

lei/m² sau
fracţiune de m²

25.30

25.30

11

11

Art.271
alin.(2)-Taxa
pentru afisaj în scop de
reclamă şi publicitate
a)în cazul unui afişaj situat
în locul în care persoana
derulează
o
activitate
economică.
b)în cazul oricărui alt
panou, afişaj sau structură
de afişaj pentru reclamă şi
publicitate.

NOTĂ:-Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea procentului
aprobat la valoarea contractului de reclamă.
-Taxa de afişaj, în scop de reclamă şi publicitate, conform art.271 alin.4 din Codul Fiscal, “se
plăteşte anual, anticipat sau trimestrial în 4 rate egale până la datele de 15 martie, 15 iunie, 15
septembrie şi 15 noiembrie inclusiv”. Contribuabilii persoane fizice sau juridice vor depune în decurs
de 30 de zile de la data amplasării unui panou de reclamă şi publicitate, afişaj sau structură de afişaj
o declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate, respectiv Serviciul Impozite şi Taxe Locale din
cadrul Primăriei comunei Baneasa.

Impozitul pe spectacole

Art.275 alin.(2)

Nivelurile aprobate
pentru anul 2011

-Manifestarea artistică sau
--Lei/m²activitatea distractivă
a)în cazul videotecilor
b)în cazul discotecilor

Nivelurile propuse
pentru anul 2012
--Lei/m²-

1.1
1.1

1.1
1.1

Taxe speciale
Taxe speciale pentru buna desfăşurare a activităţii serviciului public comunitar de evidenţă a
persoanelor
Pentru buna desfăşurare a activităţii serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor şi
pentru finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a acestuia, pentru anul fiscal 2012, s-a
propus instituirea următoarelor taxe:
Art.282-Taxe speciale pentru funcţionarea
Serviciului Public Comunitar Local de
Evidenţă a Persoanelor

Nivelurile aprobate
pentru
anul 2011

Nivelurile propuse
pentru
anul 2012

Taxa speciala
Taxă pentru verificarea dosarului si avizarea
transcrierii in actele de stare civila romanesti a
certificatului (extrasului de nastere, casatorie ,
deces) de stare civila procurat in strainatate .
Taxă pentru verificarea dosaruluisi avizarea in
vederea rectificarii actelor de stare civila
romanesti.
Taxă pentru verificarea dosarului, intocmirea
referatului si obtinerea dispozitiei Presedintelui
Consiliului
Judetean
Giurgiu
pentru
solutionarea cererii de schimbare a numelui
si/sau prenumelui pe cale administrativa.
Taxă specială pentru solutionarea in regim de
urgenta a cererilor de transcriere ,rectificare, a
dosarelor de schimbare de nume pe cale
administrativa.

lei

lei

33

33

22

22

55

55

22

22

Nivelurile aprobate
pentru
anul 2011
lei

Nivelurile propuse
pentru
anul 2012
lei

11 lei/zi

11 lei/zi

16.50 lei/an

16.50 lei/an

16.50 lei/an

16.50 lei/an

16.50 lei/an

16.50 lei/an

Alte taxe locale

Art. 283 alin. (1) - Taxă pentru utilizarea
temporara a locurilor publice
Art. 283 alin.(2) - Taxă pentru detinerea sau
utilizarea echipmentelor destinate in scopul
obtinerii de venit care folosesc infrastructura
publica locala.
Art. 283 alin.(3) - Taxă anuala pentru vehicule
lente.
Art. 283 Taxă pentru activitati cu impact
asupra mediului incojurator..

Consiliul local Baneasa aproba procedura de acordare a scutirilor si facilitatilor fiscale, categoriilor de
personae fizice si juridice, prevezute la art. 284 si art. 285 din Legea 571/2003-privind Codul Fiscal,
cu modificarile si completarile ulterioare.

TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU, conform Legii nr.117/1999 cu modificările
ulterioare
ANEXA – LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
Extras
din
norma
Nivelurile propuse pentru anul 2012
Nr.
crt.

(la nivelul anului 2011)
-lei-

juridică

CAPITOLUL I
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe,
Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele
instituţii publice
Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi
locale, de alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat,
care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice
1 anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror
2
alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu
excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă
extrajudiciară de timbru mai mare
Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap
X
de animal:
2
- pentru animale sub 2 ani
2
- pentru animale peste 2 ani
2
Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra
X
animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:
3
- pentru animale sub 2 ani
2
- pentru animale peste 2 ani
3
Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii
7
2
căsătoriei
Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a
8
2
actelor de stare civilă întocmite de autorităţile străine
Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de
9
2
stare civilă
Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute,
10
2
sustrase, distruse sau deteriorate
CAPITOLUL IV
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi
autorizare de circulaţie pentru probe
Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a
x
autovehiculelor şi remorcilor:
a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de
1
52
până la 3.500 kg inclusiv
b) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată mai
125
mare de 3500 kg
Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi
2
8
remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar
Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi
3
357
remorcilor

CAPITOLUL V
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii
fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor
dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor pentru
terenurile agricole şi forestiere.

13 lei/ha sau fractiune
de ha

Taxele judiciare se vor încasa conform Legii 146/1997 cu modificările şi completările
ulterioare.

SANCŢIUNI

AMENZI IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE PROPUSE PENTRU ANUL 2012
se mentin la nivelul anului 2011
Constituie contraventie urmatoarele fapte:
a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere prevazute la art 254
alin.(5) si (6), art.259 alin.(6) si (7), art.264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit.b), art.
277 alin. (2), art. 281 alin. (2) si art. 290;
Art.294 alin(2)
b) nedepunerea declaratiilor de impunere prevazute la art 254 alin.(5) si (6),
art.259 alin.(6) si (7), art.264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit.b), art. 277 alin. (2),
art. 281 alin. (2) si art. 290;
Art. 294 alin.
(3)
Art. 294 alin.
(4)

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de 66 lei , iar cele
de la lit. b)-d) cu amendă de 264 lei.i
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 308 lei.

AMENZI IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE PROPUSE PENTRU ANUL 2012
se mentin la nivelul anului 2011

Art. 294 alin.
(6)

(6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la
alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%, respectiv:
- contraventia prevazută la alin. (2) lit. a) se sanctionează cu amendă de 264 lei , iar
cele de la lit. b)- d) cu amenda de 1056 lei.
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 1210 lei.

REFERENT,
Impozite si taxe locale
Tudor Gheorghe

