ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN
COMUNA SEACA
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
PRIVESTE: Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2006
Consiliul local al comunei Seaca, judetul Teleorman, avand in vedere:
- Expunerea de motive nr. 19875/23.09.2005 a Primarului comunei Seaca;
- Raportul de fundamentare nr. 19876/23.09.2005 al Serviciului Impozite si Taxe Locale, prin care se
propune stabilirea impozitelor si taxelor locale prevazute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal pentru anul
fiscal 2006;
- Prevederile art. 5, alin. (1), lit. (a) si art. 16, lit. (b) din O.U.G. nr. 45/2003 privind finantele publice locale,
aprobata de Legea nr. 108/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art. 288 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
si al art. 1 din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale;
- Hotararea de Guvern nr. 44/2004, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea de Guvern nr. 797/2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si
taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexeaza anual pe baza ratei
inflatiei, aplicabile in anul 2006;
- Titlul VIII, art. I, pct. 7 din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si
unele masuri adiacente;
Planul urbanistic general aprobat prin H.C.L. nr. 5 - 01/02/2005.
- Incadrarea terenurilor din comuna Seaca, judetul Teleorman aprobata prin H.C.L. nr. 18/2003.
Tinand seama de prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,
Luand in considerare prevederile art. 9, pct. 3 din Carta Europeana a autonomiei locale, adoptata la
Strassburg la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr. 199/1997,
In temeiul art. 38 alin. (2) lit. (d) si art. 46 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu
modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:
Art. 1. Se stabilesc valorile impozabile, impozitele, taxele locale si amenzile, in sume fixe sau cote procentuale,
pentru anul 2006, astfel cum sunt redate in Anexa nr. 1 la prezenta hotarare.
Art. 2. Bonificatia prevazuta la art. 255 alin. (2), art. 260 alin. (2) si art. 265 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, se stabileste dupa cum urmeaza:
a) in cazul impozitului pe cladiri, la 10%;
b) in cazul impozitului pe teren, la 10%;
c) in cazul taxei auto, la 10%.
Art. 3. Anexele nr. 1, 2 , 3 si 4 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 4. Prezenta hotarare se aplica pentru plata impozitelor si taxelor locale datorate pe anul 2006 si intra in vigoare
incepand cu data 01 ianuarie 2006.

Art. 5. Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei, Hotararea Consiliului Local al comunei Seaca nr. 10 din 2005 - 2004isi inceteaza aplicabilitatea.
Art. 6. Prin grija serviciului Secretariat administrativ, prezenta hotarare va fi transmisa Prefecturii judetului
Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului comunei Seaca, Serviciului Impozite si Taxe Locale si tuturor
Directiilor de specialitate din cadrul Primariei si Serviciilor publice din subordinea Consiliului local.

Presedinte de sedinta,

contrasemneaza:
Secratarul Comunei Seaca
MORTU ION

SEACA
Nr. 19 din 28/09/2005

COMUNA SEACA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. 19 / 28 /09 / 2005

TABLOUL

CUPRINZAND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM SI AMENZILE CARE SE
INDEXEAZA / AJUSTEAZA / ACTUALIZEAZA ANUAL PRIN HOTARARE A GUVERNULUI
I. CODUL FISCAL – TITLUL IX – Impozite si taxe locale
VALORILE IMPOZABILE PREVAZUTE LA ART.251 ALIN.(3), IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE CARE CONSTAU INTR-O ANUMITA SUMA IN LEI SI CARE SE
INDEXEAZA/AJUSTEAZA ANUAL, IN CONDITIILE ART.292 SI RESPECTIV ART.295 ALIN.(12), PRECUM SI AMENZILE CARE SE ACTUALIZEAZA POTRIVIT
ART.297 ALIN.(7).

CAPITOLUL II – IMPOZITUL PE CLADIRI
A. Persoane fizice

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

Art.251 alin.(3)

Tipul cladirii
0
1. Cladiri cu pereti sau cadre din beton armat, din caramida arsa, piatra
naturala sau alte materiale asemanatoare
2. Cladiri cu pereti din lemn, caramida nearsa, paianta, valatuci, sipci sau
alte materiale asemanatoare
3.Constructii anexe corpului principal al unei cladiri, avand peretii din
beton , caramida arsa, piatra sau alte materiale asemanatoare
4. Constructii anexe corpului principal al unei cladiri, avand peretii din
lemn, caramida nearsa, valatuci, sipci sau alte materiale asemanatoare

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2006
Valoarea impozabila
-lei RON/m2Cu instalatii de apa, canalizare, electrice si Fara instalatii de apa, canalizare,
incalzire (conditii cumulative)
electricitate sau incalzire
1
2
669

397

182

114

114

102

68

45

Pentru determinarea valorilor impozabile, pe zone in cadrul localitatii, la nivelurile mentionate in prezenta anexa se vor aplica urmatorii coeficienti de
corectie pozitiva, corespunzatori rangului Comunei Seaca (Legea nr.315/2001 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national – sectiunea a IVa) si zonelor stabilite prin Hotararea Consiliului local.

Zona din cadrul localitatii
Rangul localitatii
Coeficienti de corectie pozitiva
IV
V

A
1,10
1,05
B
C
D
Pentru persoanele fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare 0,2% la valoarea impozabila a cladirii.
Valoarea impozabila a unei cladiri se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a cladirii, exprimata in m², cu valoarea impozabila pe
m² de suprafata construita desfasurata prevazuta in tabelul de mai sus.
B. Persoane juridice – impozit pe cladiri
NIVELURILE PROPUSE pentru anul 2006
Cota aplicata asupra valorii de inventar a cladirii (%)
Art. 253 alin. (2) – cota de impozit stabilita prin H.C.L. - cladiri reevaluate
Art. 287 - cota de impozit stabilita prin H.C.L. – cladiri reevaluate

1%

CAPITOLUL III – IMPOZITUL PE TEREN
IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCTII
Art.258 alin.(2)
Zona in cadrul localitatii
A
B
C
D

- lei RON/ha*NIVELURILE PROPUSE pentru anul 2006
Nivelurile impozitului conform rangului IV de localitate
Nivelurile impozitului conform rangului V de localitate
636
509
-

IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN – ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINTA DECAT CEA DE TERENURI CU
CONSTRUCTII
Conform rangului IV de localitate coeficient de corectie 1,10 – pentru sat Cringu
Conform rangului V de localitate coeficient de corectie 1,00 – pentru sat Secara
Art.258 alin. (4)
- lei RON/ha*Nr.
Zona
NIVELURILE PROPUSE pentru anul 2006
crt. Categoria de folosinta
Zona A
Zona B
Zona C
Zona D
R. IV
R. V
R. IV
R. V
R. IV
R. V
R. IV
R. V
1. Teren arabil
22
20
2. Pasune
16,5
15
3. Faneata
16,5
15
4. Vie
36,3
33
5. Livada
41,8
38
6. Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera
22
20
7. Teren cu ape
12,1
11
x
x
8. Drumuri si cai ferate
x
x
x
x
x
x
x
x
9. Neproductiv
x
x
x
x
x
x
x
x

NOTA : - Avand in vedere prevederile Legii nr. 571/2003 si a Hotararii de Guvern nr. 797/2005 in tabelul de mai sus s-a aplicat coeficientul de corectie de 1,10
corespunzator rangului IV si 1,00 corespunzator rangului V de localitate stabilit pentru comuna Seaca
*) H.G. nr. 797/2005 : ‘‘In cazul impozitului pe terenurile amplasate in intravilan, la actualizarea pentru anul 2006 a nivelurilor acestuia, pentru a nu
majora sau diminua, dupa caz, nivelurile respective ca efect al rotunjurilor la a doua zecimala in urma conversiei generata de aplicarea Legii nr. 348/2004
privind denominarea monedei nationale, s-a procedat la raportarea nivelurilor impozitului pe teren in lei/ha, tinand seama de faptul ca 1 m² = 0,0001 ha.’’

Art.258 alin.(6)

IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN
Nr.
crt.
Categoria de folosinta
CLASA DE CALITATE

NIVELURILE PROPUSE pentru anul 2006

I
II
III
IV
V
1.
Teren arabil

Pasune – Faneata

36
34
32
30
20
2.
20
18
16
14
12

lei RON / ha

CAPITOLUL IV – TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT
Mijloace de transport cu tractiune mecanica
Art. 263 alin (2)
Mijloc de transport

NIVELURILE PROPUSE pentru anul 2006
Valoarea taxei – leiRON/500 cm3 sau fractiune
p.fizice
p.juridice

Autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 2000 cm3
inclusiv
7
Autoturisme cu capacitatea ciindrica de peste 2000 cm3
9
Autobuze, autocare microbuze
15
Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima
autorizata de pana la 12 tone inclusiv
16
Tractoare inmatriculate
10
Motociclete, motorete si scutere
4
Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone
Art.263 alin.(4)

Numarul axelor si masa totala autorizata
I. Vehicule cu doua axe
1. Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone
2. Masa peste 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone
3. Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone
4. Masa peste 15 tone
II. Vehicule cu trei axe
1. Masa peste 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone
2. Masa peste 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone
3. Masa peste 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone
4. Masa peste 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone
5. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone
6. Masa peste 25 tone
III. Vehicule cu patru axe

7
9
15
16
10
4

NIVELURILE PROPUSE pentru anul 2006
Taxa -lei RON/an/autovehicul
Vehicule cu sistem de suspensie pneumatica
Vehicule cu alt sistem de suspensie
sau un echivalent recunoscut
Nivelurile sunt cele prevazute in H.G. nr. 797/2005
X
X
100
110
110
167
167
235
235
533
X
X
110
120
120
216
216
280
280
432
432
671
432
671
X
X

1. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone
2. Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone
3. Masa peste 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone
4. Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone
5. Masa peste 31 tone

280
284
443
704
704

284
443
704
1.044
1.044

Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere)
de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone
Art. 263 alin.(5)
Numarul axelor si masa totala maxima autorizata

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
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
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
III. Vehicule cu 2+3 axe

NIVELURILE PROPUSE pentru anul 2006
Taxa – lei RON/an/autovehicul
Axa/axe
Axa/axe
motoare cu suspensie pneumatica sau un
motoare cu alt sistem
echivalent recunoscut
de suspensie
Nivelurile sunt cele prevazute in H.G. nr. 797/2005
X
X
100
110
110
120
120
130
130
140
140
150
150
189
189
340
340
597
X
X
120
136
136
224
224
329
329
397
397
651
651
904
904
1.373
904
1.373
X
X

1. Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone
2. Masa peste 38 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
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
3. Masa peste 40 tone
Art. 263 alin.(6)

719
1.001
X
636
883
1.221
X
362
437
653

1.001
1.361
X
883
1.221
1.806
X
437
653
1.040

Remorci, semiremorci sau rulote

Masa totala maxima autorizata
a) Pana la 1 tona inclusiv
b) Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d) Peste 5 tone

NIVELURILE PROPUSE pentru anul 2006
Taxa – lei RON/an
p. fizice
p. juridice
7
7
24
24
37
37
46
46

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR
NIVELURILE PROPUSE pentru anul 2006
Taxa – lei RON
p. fizice
p.juridice
Art.267 alin.(11) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de
racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze termice,
energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu
Art.267 alin.(12) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre
comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primari sau de
structurile de specialitate din cadrul consiliului judetean
Art.268 alin.(1) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei
activitati economice
Art.268 alin.(2) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare
Art.268 alin.(3) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale
Art.268 alin.(4) Taxa pentru eliberarea certificatului de producator

9 pentru fiecare racord

9 pentru fiecare racord

11

11

11
14
23 pentru fiecare m2 sau fractiune
de m2
50

11
14
23 pentru fiecare m2 sau fractiune
de m2
-

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE
Specificatie
Taxa pentru servicii de reclama si publicitate
Art. 270 alin.(4) - Cota taxei stabilita prin H.C.L.
Art. 287
– Cota taxei stabilita prin H.C.L.
Art. 271 alin.(2) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate
a) in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate
economica
b) in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si
publicitate

NIVELURILE PROPUSE pentru anul 2006
Cota
- leiRON/m2 sau
fractiune de m2
x
x
3%
x
3%
x
x
x
x

23

x

17

CAPITOLUL VII – IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Specificatie

NIVELURILE PROPUSE pentru anul 2006
Cota
- leiRON/ m2-

Art. 274 alin.(2)
a) Manifestari artistice de teatru, de opera, de operetta si filarmonica,
cinenmatografie, musicale, de circ, precum si pentru competitiile sportive
interne si internationale
b) orice alte manifestari artistice decat cele mentionate la litera a)
Art.275 alin(2) Manifestarea artistica sau activitatea distractive
a) in cazul videotecilor
b) in cazul discotecilor

2% asupra incasarilor din vanzarea
abonamentelor si biletelor de intrare
5% din valoarea incasata din vanzarea biletelor
x
x
x

x
x
x
1
2

CAPITOLUL X – ALTE TAXE LOCALE
NIVELURILE PROPUSE pentru anul 2006
p.fizice
p.juridice
Art. 283 (1) Taxe zilnice pentru utilizarea temporară a locurilor publice :
a) taxă pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerţului în pieţe,
târguri, oboare, standuri de-a lungul drumurilor publice, parcări sau alte
locuri anume stabilite prin HCL
Art. 283 (2)
- Taxă pentru serviciul de pompieri şi protecţie civilă
- Taxă pentru salubrizare
- Taxă gura de apă

x

x

10

10

x
3
5
13

x
3
5
40

NOTĂ : Taxa pentru serviciul pompieri şi protecţie civilă, gura de apă şi salubrizare se încasează trimestrial până la data de 15 a ultimei luni din trimestru,
respectiv 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 noiembrie.
Art. 283 alin.(2) Taxa anuala pentru vehicule lente
34 lei RON/ an
34 lei RON/ an
LISTA cuprinzand vehiculele lente
1. Autocositoare ;
2. Autoexcavator (excavator pe autosasiu) ;
3. Autogreder sau autogreper ;
4. Buldozer pe pneuri ;
5. Compactor autopropulsat ;
6. Excavator cu racleti pentru sapat santuri, excavator cu rotor pentru sapat santuri sau excavator pe pneuri ;
7. Freza autopropulsata pentru canale sau pentru pamant stabilizat ;
8. Freza rutiera ;
9. Incarcator cu o cupa pe pneuri ;
10. Instalatie autopropulsata de sortare – concasare ;
11. Macara cu greifer;
12. Macara mobila pe pneuri;
13. Macara turn autopropulsata;
14. Masina autopropulsata pentru oricare din urmatoarele :
a) lucrari de terasamente;
b) constructia si intretinerea drumurilor;
c) decopertarea imbracamintii asfaltice la drumuri;
d) finisarea drumurilor;
e) forat;
f) turnarea asfaltului;
g) inlaturarea zapezii;
15. Sasiu autopropulsat cu fierastrau pentru taiat lemne ;
16. Tractor pe pneuri ;
17. Troliu autopropulsat ;
18. Utilaj multifuncitional pentru intretinerea drumurilor ;
19. Vehicul pentru pompieri pentru deularea furtunurilor de apa ;
20. Vehicul pentru macinat si compactat deseuri ;
21. Vehicul pentru marcarea drumurilor ;
22. Vehicul pentru taiat si compactat deseuri.

CAPITOLUL XIII – SANCTIUNI
LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

Specificatie
Art. 294 alin. (3) Contraventia prevazuta la alin.(2) lit.a) se sanctioneaza cu amenda de la 60 1) lei RON la 110 2) lei RON, iar cea de
la lit.b) cu amenda de la 110 3) leiRON la 340 4) lei RON.
Art. 294 alin. (4) Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a
abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 230 1) lei RON la
1.130 2) lei RON
LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
Art. 294 alin. (6) Contraventia prevazuta la alin.(2) lit.a) se sanctioneaza cu amenda de la 230 1) lei RON la 450 2) lei RON, iar cea
de la lit.b) cu amenda de la 450 3) lei RON la 1.360 4) lei RON.
Art. 294 alin. (6) Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a
abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 910 1) lei RON la
4.540 2) lei RON

Niveluri actualizate
pentru anul 2006
60¹)
110²)
110³)
340 4)
230 1)
1.130 2)
230 1)
450 2)
450 3)
1.360 4)
910 1)
4.540 2)

ORDONANŢA NR.12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, republicată
ANEXA – LISTA TAXELOR DE TIMBRU PENTRU ACTELE SI SERVICIILE NOTARIALE, PRECUM SI ACTELOR SI SERVICIILOR NOTARIELE
SCUTITE DE PLATA TAXELOR DE TIMBRU
NIVELURILE AJUSTATE PENTRU ANUL 2006
Extras din norma juridică
- lei RON–
LISTA TAXELOR DE TIMBRU PENTRU ACTELE SI SERVICIILE NOTARIALE
1. Legalizarea semnăturilor, a specimenelor de semnătură şi a sigiliilor, dare de dată
certă, certificarea unor fapte, pentru fiecare act
6
2. Legalizarea de copii de pe înscrisurile prezentate de părţi sau din arhiva notarului
public, pentru fiecare copie
2
3. Eliberări de duplicate de pe actele notariale şi reconstituiri de acte originale
3

LEGEA NR.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
ANEXA – LISTA CUPRINZAND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
NIVELURILE AJUSTATE PENTRU ANUL 2006
Extras din norma juridică
- lei RONCAP. 1. Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe,
Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie şi de notarii
publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice
x
1. 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 anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri prin
1
care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă
taxă extrajudiciară de timbru mai mare
2. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:
x
- pentru animale sub 2 ani
1
- pentru animale peste 2 ani
1
3. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în
bilete de proprietate:
x
- pentru animale sub 2 ani
1
- pentru animale peste 2 ani
3
4. Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală
4
5. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului
11
6. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei
1
7. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite
de autorităţile străine
1
8.Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă
1
9.Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau
deteriorate
1
CAP.4. Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare
provizorie de
circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe
x
1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor:
x
a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 750 kg inclusive
26
b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg inclusiv
şi 3.500 kg inclusive
52

c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg
2. Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate
permanent sau temporar
3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor
CAP.5. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza
Legii fondului funciar nr.18/1991*)

104
7
296
11 lei/hectar
sau fracţiune de hectar

*) Potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 105/2004 privind unele masuri pentru eliberarea si inmanarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor
agricole si forestiere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004, aprobata prin Legea nr. 34/2005, taxele extrajudiciare de
timbru, prevazute la cap. V din anexa la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificarile ulterioare, nu se mai datoreaza.

ANEXA NR. 4 la H.C.L. NR. 19 / 28 /09 / 2005
PROCEDURA DE ACORDARE A FACILITĂŢILOR FISCALE CATEGORIILOR
DE PERSOANE FIZICE PREVĂZUTE
LA ART.286 DIN LEGEA NR.571/2003 - LEGEA PRIVIND CODUL FISCAL

FACILITĂŢI PRIVIND IMPOZITUL PE CLĂDIRI ŞI IMPZITUL PE TEREN

Contribuabilii, persoane fizice beneficiază pentru anul fiscal 2006 de reducere cu 50% a impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren pentru locuinţa de
domiciliu precum şi pentru terenul aferent acestuia.
Pot beneficia de aceste facilităţi, următorii contribuabili:
•

persoanele fizice al căror venit lunar constă în exclusivitate din ajutor de şomaj;

•

persoanele fizice al căror venit lunar constă din ajutor social, pensie de asistenţă socială sau cele care nu realizează nici un venit;

•

persoanele fizice al căror venit, pe membru de familie nu depăşeşte nivelul venitului minim garantat stabilit prin Legea nr. 416/2001, cu modificările şi
completările ulterioare;

Reducerea se acordă acelor contribuabili care nu deţin în proprietate mai multe imobile (clădiri şi terenuri), şi nu deţin mijloace de transport..
Pentru contribuabilii care au de suferit în urma producerii de calamităţi naturale pot beneficia de scutire / reducere cu 50%, după caz, de la plata impozitului pe
clădire şi/sau teren şi taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire.

Reducerea se acordă prin Hotărâre a Consiliului Local proporţional cu perioada rămasă până la sfârsitul anului 2006 şi operează începând cu data de 1
(întâi) ale lunii următoare celei în care persoanele în cauză atestă situaţiile respective.

