ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNA PORUMBENI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 41/2006
privind stabilirea impozitelor şi taxelo loale pe anul 2007
Consiliul local, comuna Porumbeni, întrunit la şedinţa extraordinară din data de
22 decembrie 2006.
În baza raportului de specialitate prezentat de compartimentul financiar contabil.
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru programe de dezvoltare
econimoco- sociala , buget-finante, administrarea domeniului public si privat al comunei,
agricultura, gospodarirea comunala, protectia mediului servicii si comert, precum si
avizul favorabil al Comisiei pentru invatamant, sanatate, cultura, religie, protecia sociala,
activitati sportive, si de agrement.
In baza art. 5 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
Având in vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind codul fiscal, Legii nr.
343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
HG.1514/2006 privind niveluile pentu valorile impozabile ,impozitele şi taxele
locale şi alte taxe asimilate acestora,precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2007
Tinând seama de necesităţile de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local
pentru anul 2007 in scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte,
precum si de condiţiile locale specifice zonei, pe de alta parte,
Cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
In temeiul art 38(2) lit d si art.46 (1) din legea nr. 215/2001, Legea administratiei
publice locale ,

HOTARASTE:
Art. 1. Se stabileste impozitul si taxa pe cladiri pe anul 2007 după cum urmează:
a) nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevăzute in Tablou cuprinzând impozitele
si taxele locale pentru anul 2007 constituind anexa nr.1.
b) cota prevăzuta la art. 253 alin. (2) din Legea 571 privind Codul fiscal, modificat
prin art. 223 din Legea 343/2006 pentru modificarea Legii 571/2003 privind
Codul fiscal, se stabileşte la . 1%.
c) cota prevăzuta la art. 253 alin. (6) din Legea 571 privind Codul fiscal, se
stabileşte 10%
Art. 2. Bonificaţia prevăzuta la art. 255 alin. (2) din Legea 571/2003 privind Codul
fiscal- modificat prin art. 225 din Legea 343/2006, art. 265 alin. (2) din Legea 571/2003
– modificat prin art. 228 din Legea 343/2006 pentru modificarea Legii 571/2003 privind
Codul fiscal se stabileşte după cum urmează:
a) in cazul impozitelor pe clădiri, la 10%
b) in cazul impozitelor pe teren, la 10%

c) in cazul mijloacelor de transport, la 10%
Art. 3. (1) Majorarea prevăzuta la art. 287 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal,
modificat prin art. 256 din Legea 343/2006 pentru modificarea Legii 571/2003 privind
Codul fiscal nu se aplică.
Art. 4. Se aprobă procedura de acordare a facilităţilor fiscale categoriile de
persoane fizice prevăzute la art. 284 din Legea 571 /2003 privind Codul fiscal., modificat
prin art. 249 din Legea 343/2006 pentru modificarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal
.
Art. 5. Anexa nr. 1 face parte integrata din prezenta hotarare.
Art. 6. (1) Prezenta hotarare se comunica prefectului judetului Harghita, in vederea
exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica prin grija
secretarului comunei Porumbeni.
(2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afişare la sediul autoritatilor
administratiei publice locale, şi pe panourile de afişaj al sectoarelor aparţinătoare.
Porumbenii Mari, la 22 decembrie 2006

Preşedinte de şedinţă,
Benedek József
Contrasemneaza:
Secretar,
Miklósi Ella

-1ANEXA 1
La Hotararea nr. 41/2006 cuprinzand impozitele si taxele locale stabilite la anul
2007
CAP. I. LEGEA 571/2003 PRIVIND CODUL FISCAL – TITLUL IX. –
CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
1. Impozitul si taxa pe cladiri
:

1.1. In cazul persoanelor fizice cota, impozitul pe cladiri se calculeaza
prin aplicarea cotei de impozitare este de 0,1% la valoarea impozabila a
cladirii.
In cazul unei cladiri care are peretii exteriori din materiale diferite,
pentru stabilirea valorii impozabile a cladirii se identifica in tabelul prevazut
la alin. (3) valoarea impozabila cea mai mare corespunzatoare tipului cladirii
respective.
Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei, se determina prin
inmultirea suprafetei construite desfasurate a acesteia, exprimate in metri
patrati,cu
valoarea
impozabila
corespunzatoare,
exprimata
in
lei/m2, din tabelul urmator:
Nr.crt.

Felul si destinatia cladirilor si ale
altor constructii impozitabile

Tipul cladirii

A.

B.

C.

Cladire cu cadre din beton armat sau
cu pereţi sau cu pereţi exterior din
caramida arsa sau din orice alte
materiale rezultate în urma unui
tratament termic şi/sau chimic
Cladire cu peretii exteriori din lemn,
din piatră naturală, din caramida
nearsa, din valatuci sau din orice
alte materiale nesupuse unui
tratament termic şi/sau chimic
Clădire-anexă cu cadre din beton
armat sau cu pereţi exteriori din
cărămidă arsă sau din orice alte
materiale rezultate în urma unui

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

Fara instalatii de
apa, canalizare,
electrice, incalzire

669

397

182

114

114

102

tratament termic şi/sau chimic

D.

E.

F.

Clădire-anexa cu pereţii exteriori
din lemn, din piatră naturala, din
68
caramida nearsa, din valatuci sau
din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic si/sau chimic
In cazul contribuabilului care detine
la aceeasi adresa incaperi amplasate
75% din suma care
la subsol, la demisol si/sau la
s-ar
mansarda, utilizate ca locuinta, in
aplica cladirii
orice dintre tipurile de cladiri
prevazute la lit. A-D
In cazul contribuabilului care detine
la aceeasi adresa incaperi amplasate
la subsol, la demisol si/sau la
50% din suma care
mansarda, utilizate in alte scopuri
s-ar
decat cel de locuinta, in oricare
aplica cladirii
dintre tipurile de cladiri prevazute la
lit. A-D

45

75% din suma care
s-ar
aplica cladirii

50% din suma care
s-ar
aplica cladirii

Valoarea impozabila a clădirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona
in care este amplasata cladirea, prin inmultirea valorii determinate conform alin. (3) cu
coeficientul de corectie corespunzator, prevazut in tabelul urmator:
Rangul localitatii
IV
V

Zona in cadrul
localitatii
A
A

Coeficienti de
corectie
1,10
1,05

Satul
Porumbenii Mari
Porumbenii Mici

Valoarea impozabila a cladirii, determinata in urma aplicarii prevederilor alin.
(1)-(4), se reduce in functie de anul terminarii acesteia, dupa cum urmeaza:
a) cu 20%, pentru cladirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1
ianuarie a anului fiscal de referinta;
b) cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani
inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta.
In cazul cladirii utilizate ca locuinta, a carei suprafata construita depaseste 150 de
metri patrati, valoarea impozabila a acesteia se majoreaza cu cate 5% pentru fiecare 50
metri patrati sau fractiune din acestia.
In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare,
modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminarii se
actualizeaza, astfel ca acesta se considera ca fiind cel in care au fost terminate aceste
ultime lucrari.
Nu intra sub incidenta alin. (1) persoanele fizice care detin in proprietate cladiri
dobandite prin succesiune legala.
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modernizare, modificare sau extindere, de catre locatar, din punct de vedere fiscal, acesta
are obligatia sa comunice locatorului valoarea lucrarilor executate pentru depunerea unei
noi declaratii fiscale, in termen de 30 de zile de la data terminarii lucrarilor respective.
1.2. In cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea
unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii.
Valoarea de inventar a cladirii este valoarea de intrare a cladirii in patrimoniu,
inregistrata in contabilitatea proprietarului cladirii, conform prevederilor legale in
vigoare.
In cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii,
valoarea impozabila se reduce cu 15%.
In cazul unei cladiri care a fost dobandita inainte de 1 ianuarie 1998 si care dupa
aceasta data a fost reevaluata, cota impozitului pe cladiri este de 1% si se aplica la
valoarea de inventar a cladirii, pana la data primei reevaluari, inregistrata in contabilitatea
persoanelor juridice.
In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata, conform reglementarilor contabile,
valoarea impozabila a cladiri este valoarea contabila rezultata in urma reevaluarii,
inregistrata ca atare in contabilitatea proprietarului - persoana juridica, cota impozitului
pe cladiri este de 10%
1.3. In cazul unei cladiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe
intreaga durata a acestuia se aplica urmatoarele reguli:
a) impozitul pe cladiri se datoreaza de locatar;
b) valoarea care se ia in considerare la calculul impozitului pe cladiri este
valoarea din contract a cladirii, asa cum este ea inregistrata in contabilitatea locatorului
sau a locatarului, conform prevederilor legale in vigoare;
c) in cazul in care contractul de leasing inceteaza altfel decat prin ajungerea la
scadenta, impozitul pe cladiri este datorat de locator.
Orice persoana care dobandeste, construieste sau instraineaza o cladire are
obligatia de a depune o declaratie fiscala la compartimentul de specialitate al autoritatii
administratiei publice locale in a carei raza de competenta se afla cladirea, in termen de
30 de zile de la data dobandirii, instrainarii sau construirii.
Instrainarea unei cladiri, prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, nu
poate fi efectuata pana cand titularul dreptului de proprietate asupra cladirii respective nu
are stinse orice creante fiscale locale, cu exceptia obligatiilor fiscale aflate in litigiu,
cuvenite bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale unde este amplasata cladirea
sau al celei unde isi are domiciliul fiscal contribuabilul in cauza, cu termene de plata
scadente pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care are loc instrainarea. Atestarea
achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de
specialitate al autoritatilor administratiei publice locale. Actele prin care se instraineaza
cladiri cu incalcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.
Impozitul/taxa pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31
martie si 30 septembrie inclusiv.
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul an de
catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de
pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local.
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persoane fizice sau juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul
termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri
amplasate pe raza aceleiasi unitati adminis trativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la
impozitul pe cladiri cumulat.

2. Impozitul si taxa pe teren
2.1. Impozitul şi taxa pe terenurile amplasate în intravilan-terenuri cu
construcţii se datoreaza catre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului in
Nr.crt.
Rangul localitatii
Zona de incadrare
Lei / ha
1.
IV
A
636
2.
V
A
509
care este amplasat terenul.
Pentru stabilirea impozitului pe teren cu construcţii se folosesc sumele din tabelul
următor:

Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativteritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, se stabileste taxa
pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului
de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe teren.
In cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe
intreaga durata a acestuia, impozitul pe teren se datoreaza de locatar.
In cazul in care contractul de leasing inceteaza, altfel decat prin ajungerea la
scadenta, impozitul pe teren este datorat de locatar.
Instrainarea unui teren, prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, nu poate
fi efectuata pana cand titularul dreptului de proprietate asupra terenului respectiv nu are
stinse orice creante fiscale locale, cu exceptia obligatiilor fiscale aflate in litigiu, cuvenite
bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau al celei
unde isi are domiciliul fiscal contribuabilul in cauza, cu termene de plata scadente pana la
data de intai a lunii urmatoare celei in care are loc instrainarea. Atestarea achitarii
obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate
al autoritatilor administratiei publice locale.
Impozitul/taxa pe teren se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31
martie si 30 septembrie inclusiv.
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an de catre
contribuabili, pana la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acorda o
bonificatie de 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local.
Impozitul anual pe teren, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane
fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de
plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe terenuri amplasate pe

-5raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe
teren cumulat.
2.2. Impozitul si taxa pe terenurile situate in intravilan – In cazul unui teren
amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat
cea de terenuri cu constructii se calculeaza conform tabelul urmator:
-lei/ha
Zona de
Teren cu
Arabil
Pasune
Fanete
Vie
Livezi
Paduri
incadrare
apa
A
20
15
15
33
38
20
11
Ca exceptie in cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat in
intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de
terenuri cu constructii, impozitul pe teren se calculeaza conform tabelul de mai sus,
numai daca indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) au prevazut in statut, ca obiect de activitate, agricultura;
b) au inregistrate in evidenta contabila venituri si cheltuieli din desfasurarea
obiectului de activitate prevazut la lit. a).
In caz contrar, impozitul pe terenul situat in intravilanul unitatii administrativteritoriale, datorat de contribuabilii persoane juridice, se calculeaza conform tabelul la
pct. 2.1
2.3. Impozitul pe teren amplasat in extravilan:
Nr.
crt.

Categoria de folosinţă

ZONA

Lei/ha

D
1.
2.
3.
4.
5
6
7
8

Teren cu construcţii
Arabil
Păşune- Fâneaţă
Vie pe rod
Livadă pe rod
Pădure
Teren cu apă
Teren cu amenajări piscicole

16
30
14
34
34
6
1
18

.

3. Impozitul pe mijloacele de transport.
In cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de
transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea
fiecarei grupe de 200 de cm3 sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din
tabelul urmator:
Tipuri de autovehicule

Suma, in lei, pentru
fiecare grupa de 200

cm3 sau fractiune
din aceasta
1. Motorete, scutere, motociclete si
autoturisme cu capacitatea cilindrica de
pana la 1600 cm3 inclusiv
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica
intre 1601 cm3 si 2000 cm3 inclusiv
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica
intre 2001 cm3 si 2600 cm3 inclusiv
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica
intre 2601 cm3 si 3000 cm3 inclusiv
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica
de peste 3.001 cm3
6. Autobuze, autocare, microbuze
7. Alte autovehicule cu masa totala
maxima autorizata de pana la 12 tone
inclusiv, precum si autoturismele de teren
din productie interna
8. Tractoare inmatriculate

7
15
30
60
120
20
25

15

Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 t
taxa in lei:

Numarul axelor si masa totala
maxima autorizata
I. VEHICULELE CU 2 AXE
- masa peste 12 t, dar nu mai mult de
13 tone
- masa peste 13 t, dar nu mai mult de
14 tone
- masa peste 14 t, dar nu mai mult de
15 tone
- masa peste 15 tone
II. VEHICULELE CU 3 AXE
- masa peste 15 t, dar nu mai mult de
17 tone
- masa peste 17 t, dar nu mai mult de
19 tone
- masa peste 19 t, dar nu mai mult de
21 tone
- masa peste 21 t, dar nu mai mult de
23 tone

Vehiculele cu sistem de
suspensie pneumatica
sau un echivalent
recunoscut

Vehiculele cu alt
sistem de suspensie

100

110

110

167

167

235

235

533

110

120

120

216

216

280

280

432

- masa peste 23 t, dar nu mai mult de
25 tone
- masa peste 25 tone

432

671

432

671

Orice persoana care dobandeste/instraineaza un mijloc de transport sau isi schimba
domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligatia de a depune o declaratie fiscala cu privire
la mijlocul de transport, la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei
publice locale pe a carei raza teritoriala isi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, in
termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea survenita.
Instrainarea unui mijloc de transport, prin oricare dintre modalitatile prevazute de
lege, nu poate fi efectuata pana cand titularul dreptului de proprietate asupra mijlocului
de transport respectiv nu are stinse orice creante fiscale locale, cu exceptia obligatiilor
fiscale aflate in litigiu, cuvenite bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale unde
este inregistrat mijlocul de transport, cu termene de plata scadente pana la data de intai a
lunii urmatoare celei in care are loc instrainarea.
Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de
compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale. Actele prin
care se instraineaza mijloace de transport cu incalcarea prevederilor prezentului alineat
sunt nule de drept.
Impozitul pe mijlocul de transport se plateste anual, in doua rate egale, pana la
datele de 31 martie si 30septembrie inclusiv.
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru intregul
an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acorda o
bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local.
Detinatorii, persoane fizice sau juridice straine, care solicita inmatricularea
temporara a mijloacelor de transport in Romania, in conditiile legii, au obligatia sa achite
integral, la data solicitarii, impozitul datorat pentru perioada cuprinsa intre data de intai a
lunii urmatoare celei in care se inmatriculeaza si pana la sfarsitul anului fiscal respectiv.
In situatia in care inmatricularea priveste o perioada care depaseste data de 31 decembrie
a anului fiscal in care s-a solicitat inmatricularea, detinatorii au obligatia sa achite
integral impozitul pe mijlocul de transport, pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an,
astfel:
a) in cazul in care inmatricularea priveste un an fiscal, impozitul anual;
b) in cazul in care inmatricularea priveste o perioada care se sfarseste inainte de
data de 1 decembrie a aceluiasi an, impozitul aferent perioadei cuprinse intre data de 1
ianuarie si data de intai a lunii urmatoare celei in care expira inmatricularea.
Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiasi buget local de catre
contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral
pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai
multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiasi
unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe mijlocul de
transport cumulat al acestora.
4. Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţilor:
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suma stabilita de consiliul local in limitele prevazute in tabelul urmator:
Taxa pentru eliberarea certificatului
de urbanism în mediul urban
Nivelurile indexate pentru anul 2007
- pâna la 150 m² inclusiv
- pâna la 250 m²
- pâna la 500 m²
- pâna la 750 m²
- pâna la 1000m²
- peste 1000 m²

3 lei
4 lei
6 lei
7 lei
8 lei
8 + 0,01 lei / m²pentru fieare mp care
depasaste 1000 m2
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru zona rurală este egală cu 50%
din taxa stabilită conform tabelului.
Prelungirea certificatului de urbanism 30 % din valoarea taxei initiale.
4.2. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari : 6 lei, pentru
fiecare m2 afectat
4.3 Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete,
cabine, spatii de expunere, situate pe caile si in spatiile publice, precum si
amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, firmelor si reclamelor: 3 lei, pentru
fiecare m2 de suprafata ocupata de constructie
- la locuinte noi create 0,50 % dupa valoarea autorizata;
- la reparatii si modernizari 1 % dupa valoarea lucrarii;
- la constructii anexe 0,50 % dupa valoarea autorizata;
Autorizatia de desfiintare a cladirii 0,1 % din valoarea impozabila .
Prelungirea autorizatiei de construire 30% din valoarea taxei initiale.
4.4. Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si
bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica,
telefonie
şi
televiziune
prin
cablu:
5 lei, pentru fiecare racord
4.5. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism catre comisia de
urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primar sau de structurile de
specialitate din cadrul consiliului judetean
5 lei
4.6. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa
:
5 lei
4.7. Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru a desfasurarea unei
activitatati economice si a altor autorizatii familiare pentru meseriasi si carausi,
cazane de fiert rachiu, liberi profesionisti, pentru mori, precum si alte activitati
nespecializate: 10 lei
Autorizatiile se vizeaza anual, pana la data de 31 decembrie a anului in curs pentru
anul urmator. Taxa de viza reprezinta 50% din cuantumul taxei .
4.8. Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de functionare: 14 lei
4.9. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau
de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliul local: 5 lei pentru fiecare m2 sau
fractiune de m2
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Comerciantii a caror activitate se desfasoara potrivit Clasificarii activitatilor din
economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu
modificarile ulterioare, in clasa 5530 - restaurante si 5540 - baruri, datoreaza bugetului
local al comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, in a carui raza administrativ
teritoriala se afla amplasata unitatea sau standul de comercializare, o taxa pentru
eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfsurarea activitatii de alimentatie
publica, stabilita de catre Consiliul Local este in suma de 5,00 lei.
Autorizatia privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica, in cazul in care
comerciantul indeplineste conditiile prevazute de lege, se emite de catre primarul in a
carui raza de competenta se afla amplasata unitatea sau standul de comercializare.
5. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate
5.1. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate:
5.1.1. in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o
activitate economoca:
10 lei/m2;
5.1.2. in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru
reclama si publicitate:
10 lei/m2.
6. Taxe speciale
6.1. Taxa PSI : 4 lei / familie / an
6.2. Taxă de salubrizare:
lei/pers/lună
Taxele speciale se incaseaza numai de la persoanele fizice si juridice care
beneficiaza de serviciile oferite de institutia/ serviciul public de interes local, potrivit
regulamentului de organizare si functionare a acesteia/acestuia, sau de la cele care sunt
obligate, potrivit legii, sa efectueze prestatii ce intra in sfera de activitate a acestui tip de
serviciu.
7. Alte taxe locale
7.1. Taxa zilnica pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor destinate in
scopul obtinerii de venit: 15 lei/zi
7.2.Taxa anuala pentru vehicule lente, inclusiv pentru tractoare pe pneuri:
34 lei / an
8. Facilitati pentru persoane fizice
Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si taxa pentru eliberarea unei
autorizatii pentru desfasurareaunei activitati economice nu se datoreaza de catre
persoanele cu handicap grav sau accentuat si de persoanele incadrate in gradul I de
invaliditate, veterani de razboi si deportatii.
Impozitul pe cladiri nu se datoreaza pentru cladirea unei persoane fizice, daca:
a) cladirea este o locuinta noua, realizata in conditiile Legii locuintei nr.
114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; sau
b) cladirea este realizata pe baza de credite, in conformitate cu Ordonanta
Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari
publice si constructii de locuinte, aprobata cu modificari prin Legea nr. 82/1995, cu
modificarile si completarile ulterioare.

-9Scutirile de impozit se aplica pentru o cladire timp de 10 ani de la data dobandirii
acesteia. In cazul instrainarii cladirii, scutirea de impozit nu se aplica noului proprietar al
acesteia.
Impozitul asupra mijloacelor de transport nu se aplica pentru:
- autoturismele, motocicletele cu atas si mototriciclurile care apartin persoanelor
cu handicap locomotor si care sunt adaptate handicapului acestora;
- veterani de razboi;
- deportatii.
9. Facilitati pentru persoanele juridice
Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de
transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor , precum si
alte taxe locale nu se aplica:
- organizatiilor care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in
unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire,
activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu
handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte persoane aflate in dificultate, in
conditiile legii.
Nu se datoreaza impozit pe teren pentru terenurile forestiere administrate de Regia
Nationala a Padurilor - Romsilva, cu exceptia celor folosite in scop economic.
Consiliul local poate acorda scutiri de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului
pe teren, datorate de catre persoanele juridice care efectueaza investitii de peste 500.000
euro pe o perioada de pana la 5 ani inclusiv, astfel:
a) scutirea de impozit pe cladiri, de la data de intai a lunii urmatoare finalizarii
cladirii;
b) scutirea de impozit pe teren, de la data de intai a lunii urmatoare eliberarii
autorizatiei de construire.
In cazul investitiilor de peste 500.000 euro, finalizate si puse in functiune la data
intrarii in vigoare a prezentei legi, consiliul local poate stabili cota de 0,25% la calculul
impozitului pe cladiri, pe o perioada de 3 ani inclusiv.
10. Alte dispozitii comune
In cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, care consta intr-o anumita suma in
lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume in lei, sumele respective se
indexeaza o data la 3 ani, tinand cont de evolutia ratei inflatiei de la ultima indexare.
11. Sanctiuni
a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere pentru persoane fizice se
sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 200 lei;
b) nedepunerea declaratiilor de impunere pentru persoane fizice se sanctioneaza
cu amenda de la 200 lei la 500 lei;
c) 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 lei
la 1130 lei;
d) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere pentru persoane juridice se
sanctioneaza cu o amenda de la 230 lei la 450 lei;

e) nedepunerea declaratiilor de impunere pentru persoane juridice se
sanctioneaza cu o amenda de la 450 lei la 1360 lei;
f) 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 lei
la 4540 lei;

CAP. II. Legea nr. 146 / 1997 privind taxele juridice de timbru, cu
modificarile
si completarile ulterioare
Extras din norma juridica
Art.2. (1). Actunile si cererile evaluabile in bani, introduse la
instantele judecatoresti, se taxeaza astfel:
a) pana la valoarea de 38,80 lei – plafon valoric pentru anul 2007
b) intre 38,81 lei si 388,00 lei – plafon valoric pentru anul 2007
c) intre 388,01 lei si 3879,00 lei - plafon valoric pentru anul 2007
d) intre 3879,01 lei si 19394,80 lei - plafon valoric pentru anul 2007
e) intre 19394,81 lei si 38789,60 lei – plafon valoric pentru anul 2007
f) intre 38789,61 lei si 193948,20 lei – plafon valoric pentru anul 2007
g) peste 193948,20 lei – plafon valoric pentru anul 2007
(2)………..Taxa aferenta acestei contestatii nu poate depasii suma de
194,00 lei, indiferent de valoarea contestata
Art. 3. Actiunile si cererile neevaluabile in bani se taxeaza astfel:
a) cereri pentru constatarea existentei sau neexistentei unui drept facute
in cadrul art. 111 din Codul de procedura civila
a)1 cereri in anularea sau declararea nulitatii unui act juridic

Nivelurile ajustate
pentru anul 2007
– lei X
2 lei
2 lei+10% pentru
ce depaseste 39,00
lei
37 lei+8% pentru
ce depaseste
388,00 lei
316 lei+6% pentru
ce depaseste
3879,00 lei
1247 lei+4%
pentru ce depaseste
19395,00 lei
2.023 lei+2%
pentru ce depaseste
38790,00 lei
5.126.lei +1%
pentru ce depaseste
193948,00 lei
194 lei
X
19 lei
12 lei

b) cereri care privesc dreptul de folosinta locuintelor sau a unor
incaperi, nelegate de plata anumitor sume de bani, precum si cereri de
ordonanta prezidential al caror obiect nu este evaluabil in bani
c) cereri pentru stabilirea calitatii de mostenitor, a masei succesorala,
cereri de raport, cereri de reductune a liberalitatilor si cereri de partaj
d) cereri de recuzare in materie civila
e) cereri de suspendare a executarii silite, inclusiv a executarii
vremelnice, precum si cereri in legatura cu masurile asiguratorii
f) cereri de perimare si cereri pentru eliberarea ordonantei de ajudecare
g) contestatii in anulare
h) cereri de revizuire
i) actiuni de granituire, in cazul in care nu cuprind si revendicarea unei
portiuni de teren
j) actiuni posesorii si cereri care au ca obiect servituti
k) cereri de stramutare in materie civile
l) cereri pentru investirea cu formula executorie a hotararilor
judecatoresti pronuntata in tara sau in alte tari si a oricaror alte hotariri
sau inscrisuri prevazute de lege, care nu sunt executorii potrivit legii
m) cereri introduse de cei vatamati in drepturile lor printr-un act
administrativ sau prin refuzul nejustificativ al unei autoritati
administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut
de lege:
- cererea pentru anularea actului sau, dupa caz, recunoasterea dreptului
pretins, precum si pentru eliberarea unui certificat, unei adeverinte sau
orcarul alt inscris
- cererea cu caracter patrimonial, prin care se solicita si repararea
pagubelor suferite- 10% din valoarea pretinsa, dar nu mai mult de
n) cereri pentru refacerea inscrisurilor si a hotarailor disparute, precum
si cereri de repunere in termen
o) cereri pentru incuvintarea executarii silite
- cereri pentru emiterea somatiei de plata
p) cereri privind instituiera de masuri asiguratorii asupra navelor si
aeronavelor
r) cereri de asistenta judiciara, formulate de autoritatile straine, daca
prin conventii internationale sau pe baza de reciprocitate nu s-a stabilit
ca asistenta judiciara internationala se efetueaza gratuit
- inmanarea de acte judiciare sau extrajudiciare
- efectuarea de comisii rogatorii
s) cereri de infiintare a propririi
t) cereri pentru eliberarea de catre instantele judecatoresti de copii de
pe hotararile judecatoresti, cu mentiunea ca sunt definitive sau
irevocabile
ţ) cereri pentru legalizarea de copii de pe inscrisurile aflate la dosar,
fiecare exemplar de pe copie in parte
ţ)1 cereri pentru eliberarea orcaror alte certificate prin care se atesta
fapte sau situatii rezultate din evidentele instantelor de judecata sau cu

10 lei
19 lei
4 lei
10 lei
10 lei
10 lei
10 lei
19 lei
19 lei
4 lei
4 lei

X
4 lei
39 lei
4 lei
10 lei
39 lei
388 lei
X
39 lei
78 lei
10 lei
2 lei
1 lei/ pag.
1 lei

privire la dosarele aflate in archiva acestora
u) notificarile si somatiile comunicate prin executorii judecatoresti, de
fiecare comunicare
v) cereri adresate Ministerului Justitiei pentru supralegalizarea
insrisurilor sau copiilor de pe inscrisuri, destinate a fi utilizate in
strainatate
x) cereri adresate Ministerul Justitiei pentru autorizarea treaducatorilor
si interpretilor
Art. 4. Cereri pentru acordarea personalitatii juridice pentru
autorizarea functionarii
a) cereri pentru inregistrarea partidelor politice
b) cereri pentru acordarea personalitatii juridice asociatilor fara scop
lucrativ, fundatiilor, uniunilor si federatiilor de persoane juridice fara
scop lucrativ, precum si pentru modificarea actelor constitutive ale
acestora
Art. 5. Cererile formulate in domeniul drepturilor de autor si de
inventator se taxeaza dupa cum urmeaza:
a) cereri pentru recunoasterea deptului de autor si a celor conexe,
pentru constatarea incalcarii acestora si repararea prejudiciilor, inclusiv
plata drepturilor de autor si a sumelor cuvenite pentru opere de arta,
precum si pentru luarea de masuri in scopul prevenirii producerii unor
pagube iminente sau pentru asigurarea repararii acestora
b) cereri pentru recunoasterea calitati de inventator, de titular de brevet,
de a drepturilor nascute din brevetul de inventie, din constractele de
cesiune si licenta, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului
Art. 6. In materie comerciala se taxeaza urmatoarele cereri :
a) cereri pentru inregistrarea sau autorizarea societatiilor comerciale,
precum si pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, cereri
pentru excluderea unui asociat, precum si cereri de dizolvare si
lichidare a unei societati comerciale
b) cereri penrtru lichidarea pozitiei dominante a unui agent economic
c) actiuni, cereri si contestatii introduse in temeiul Legii nr. 64/1995
privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului si al Legii nr.
83/1998 privind procedura falimentului bancilor
d) cereri pentru contestarea devizului lucrarilor reglementate de art. 67
alin. 3 din Legea nr. 26/1996 cu modificarile si completarile ulterioare
(Codul silvic)
Art. 7. Taxele judiciare de timbru pentru unele actiuni si cereri
referitoare la raporturile de familie sunt urmatoarele
a) pentru cererea de divort intemeiate pe art. 38 alin 1 si 2 din Codul
familiei
b) pentru cererea de divort intemeiata de art. 38 alin 3 din Codul
familiei, precum si in cazul in care reclamantul nu realizeaza venituri
sau acesta sunt inferioare salariului minim brut pe tara
c) pentru cerere de stabilire a locuintei minorilor formulate potrivit art.

4 lei
1 lei
19 lei
X
39 lei
19 lei

X

39 lei
39 lei

39 lei
39 lei
39 lei
19 lei
X
39 lei
8 lei

100 alin 3 din Codul familiei, pentru cererea de incredintare a copiilor
minori, introduse separat de actiune de divort, pentru cererile de
reincredintare a copiilor minori ulterior divortului, pentru actiunea
introdusa de un parinte care a recunoscut unul sau mai multi copii, in
scopul purtarii numelui sau, precun si pentru cererile de incredintare a
copiilor minori din afara casatoriei, formulate potrivit art. 65 din Codul
Familiei.
Art. 8. (1) Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici si a
activitatii notariale nr. 36 / 1995 cu modoficarile si completarile
ulterioare si se taxeaza dupa cum urmeaza:
a) cereri pentru solutionarea conflictelor de competenta dintre birourile
notarilor publici
b) plangeri impotriva incheierii de respingere a cererii de indeplinire a
unui act notarial
c) cereri pentru supralegalizarea semnaturii si a sigilului notarului
public de catre Ministerul Justitiei
Art. 81. (2) Dupa plata taxelor succesorale, eliberarea de noi copii de
pe hotararile judecatoresti la alin 1 se taxeaza cu 2 lei
Art. 82. Cererile formulate potrivit Legii nr. 188 / 2000 privind
executorii judecatoresti, cu modoficarile si completarile ulterioare, se
taxeaza dupa cum urmeaza:
a) cereri pentru solutionarea conflictelor de competenta intre birourile
executorilor judecatoresti
b) plingeri inpotriva refuzului executorului judecatoresti de a indeplini
un act sau de a efectua o executare silita
c) cereri pentru supralegalizarea semnaturii si stampilei executorului
judecatoresc
Art. 9. (1) Transcrierea sau, dupa caz, intabularea in registrele de
publicitate a instrainarilor de imobile, pe baza de acte sub semnatura
privata si a ordonantelor de adjudecare se taxeaza in functie de
valoarea declarata de parti in act, dar nu mai putin decat valoarea
terenurilor si constructiilor, avuta in vedere la stabilirea impozitelor,
astfel:
a) pana la 388,00 lei – plafon valorific pentru anul 2007
b) de la 388,01 lei la 1939,50 lei – plafon valorific pentru anul 2007
c) de la 1939,51 lei la 3879,00 lei – plafon valorific pentru anul 2007

d) de la 3879,01 lei la 5784,40 lei – plafon valorific pentru anul 2007
e) peste 5784,40 lei – plafon valorific pentru anul 2007

6 lei

X
8 lei
8 lei
4 lei
2 lei
X
8 lei
8 lei
4 lei

X
4% ,dar nu mai
putin de 4 lei
16 lei+3% pentru
suma ce depaseste
388,00 lei
62 lei+2% pentru
suma ce depaseste
1940,00 lei
100,90 lei+1,5%
pentru suma ce
depaseste 3879,00
lei
136 lei+ 1 %

pentru suma ce
depaseste 5784,00
lei
4) Inscrierea drepturilor reale de garantie (gaj, ipoteca, privilegii,
fidejusmiuni reale) se taxeaza cu 1,5 % la cuantumul din creanta
garantat, dar nu mai mult de
5) Orice alte transcrieri, inscrieri, sau notari in registrele de publicitate
a situatiei juridice, a imobilelor, inclusiv radierea drepturilor reale de
garantie
6) Actiunile si cererile prevazute de Decretul- Lege nr. 115/1938
pentru unificarea dipsozitiilor privitoare la cartile funciare si de Legea
cadastrului si a publicitatii imobilare nr. 7/1996, cu modificarile si
completarile ulterioare, altele decat cererile de efectuare a opratiunilor
de publicitate.
7) Eliberarea certifcatelor de sarcin in urma cercetarii registrelor de
transcriptiuni si inscriptiuni, dupa caz, a extraselor sau copiilor de carte
funciare
Art. 11.(2) Se timbreaza cu 4 lei cererile pentru exercitarea apelului
sau recursului impotriva urmatoarelor hotarari judecatoresti
Art. 12. Cererile in vederea declararii recursului in anulare in cauze
civile adresate Ministerului Justitiei sau Parchetului de pa langa Curtea
Suprema de Justitie
Art. 13. Toate celelalte actiuni si cereri neevaluabile in bani, cu
exceptia celor scutite de plata taxei juridice de timbru potrivite legii

CAP. III. Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru cu modificarile
si completarile ulterioare
LISTA CUPRINZAND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

Extras din norma juridica
CAP. 1. Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice
fel, altele decat cele eliberate de instante, Ministerul
Justitiei, parchetul de pe langa Curtea Suprema de
Justitie si de notarii publici, precum si pentru alte
servicii prestate de unele institutii publice:
1). Eliberarea de catre organele administratiei publice
centrale si locale , de alte autoritati publice, precum si de
institutii de stat, care, in exercitarea atribitiilor lor , sunt
in drept sa certifice anumite situatii de fapt a
certificatelor, adeverintelor si a oricaror alte inscrisuri

NIVELURILE
AJUSTATE
PENTRU ANUL
2007
X

1 lei

39 lei
4 lei

8 lei

2 lei
4 lei
8 lei
8 lei

prin care se atesta un fapt sau o situatie, cu exceptia
acelor care se plateste o alta taxa extrajudiciara de timbru
mai mare
2). Eliberarea certificatelor de prporietate asupra
animalelor, pe cap de animal:
- pentru animalele sub 2 ani
- pentru animalele peste 2 ani
3). Certifiucarea, transcrierea transmisiunii proprietatii
asupra animalelor, pe cap de animal, in bilete de
proprietate:
- pentru animalele sub 2 ani
- pentru animalele peste 2ani
4). Eliberarea certifcatelor fiscale
5). Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale si
a altor certificate medicale folosite in justitie
6). Eliberarea, la cerere, a certifcatelor de cazier judiciar
7). Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a
schimbarii numelui si a sexului
8). Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a
desfacerii casatoriei
9). Transcrierea, la cerere, in registrele de stare civila
romane, a actelor de stare civila intocmite de autoritatile
straine
10). Reconstituirea si intocmirea ulteriora, la cerere, a
actelor de stare civila
11). Eliberarea altor certificate de stare civila in locul
celor pierdute, sustrase, distruse sau deterioate
CAP.2 Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea
actelor de identitate si inscrierea mentiunilor in
aceasta, precum si pentru eliberarea permiselor de
vanatoare si de pescuit
1. Act de identitate:
a) eliberarea sau preschimbarea cartilor de identitate
(inclusiv a celor provizorii) si a buletinelor de identitate
pentru cetatenii romani , eliberarea carnetelor de
identitate, precum si eliberarea sau prelungirea
valabilitatii legitimatiilor provizorii pentru cetatenii
straini si persoanele fara cetatenie
b) inscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliului
sau a resedintei
c) viza anuala a carnetelor de identitate ale cetatenilor
straini si ale persoanelor fara cetatenie
d) eliberarea unor noi carti, buletine, carnete de
identitate si legimitatii provizorii in locul celor pierdute,
furate, deteriorate

X
1 lei
1 lei
X
1 lei
3 lei
4 lei
1 lei
1 lei
11 lei
1 lei
1 lei
1 lei
1 lei
X

X

1 lei
1 lei
4 lei
4 lei

2. Inregistrarea cererilor persoanelor fizice sau juridce
privind furnizarea unor date din Registrul permanent de
evidenta a populatiei
3. Eliberarea sau viza anuala a permiselor de vanatoare
4. Eliberarea sau viza anuala a permiselor de pescuit
CAP. 3. , Taxe pentru examinarea conducatorilor de
autovehicule in vederea obtineri permiselor de
conducere:
1. Taxe pentru examinarea candidatilor care au absolvit o
scoala de conducatori de autovehicule:
a) obtinerea permisului de conducere valabil pentru
autovehicule din subcategoria A1
b) obtinerea permisului de conducere valabil pentru
autovehicule din categoria A
c) obtinerea permisului de conducere valabil pentru
autovehicule apartinand uneia dintre categoriile sau
subcategoriile B,B1,B+E
d) obtinerea permisului de conducere valabil pentru
autovehicule apartinand uneia dintre categoriile sau
subcategoriile C 1,D1,Tr
e) obtinerea permisului de conducere valabil pentru
autovehicule apartinand uneia dintre categoriile sau
subcategoriile C1+E,D1+E,C,D,Tb,Tv
f) obtinerea permisului de conducere valabil pentru
autovehicule din categorile C+E,D+E
2). Taxe pentru examinarea persoanelor care nu au
absolvit o scoala de conducatori de autovehicule, cu
exceptia la punctul 3.

1 lei
2 lei
1 lei
X
X
3 lei
4 lei
5 lei
10 lei
12 lei
15 lei
de 5 ori taxele
prevazute 1a
punctul 1
corespunzator
fiecarei categorii si
subcategorii de
autovehicule.

3). Taxa pentru examinarea persoanelor carora le-a fost
dublul taxelor
anulat permisul de conducere, pentru categoriile in
prevazute la pct. 1
permisul anulat.
4). Taxele pentru examinarea persoanelor care au fost
de trei ori taxele
resprinse de trei ori la examenul pentru obtinerea prevazute la pct.1
aceleiasi categorii a permisului de conducere
ori, dupa caz, la pct.
2 sau 3
CAP. 4. Taxe de inmatriculare a autovehiculelor si
remorcilor, autorizare provizorie de circulatie pentru
X
probe
1. Taxe de inmatriculare permanenta sau temporara a
X
autovehiculelor si remorcilor:
a) autovehicule si remorci cu masa totala maxima
26 lei
autorizata de pana la 750 kg. inclusiv

b) autovehicule si remorci cu masa totala maxima
autorizata cuprinsa intre 750 kg inclusiv si 3500 kg
inclusiv
c) autovehicule si remorci cu masa totala maxima
autorizata mai mare de 3500 kg.

52 lei
104 lei

2. Taxa de autorizare provizorie a circulatiei
autovehiculelor si remorcilor neinmatriculate permanent
sau temporar
3. Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a
autovehiculelor si remorcilor

7 lei

296 lei

CAP. 5. Taxa pentru eliberarea titlurilor de
proprietate asupra terenurilor dobandite in baza
Legii fondului funciar nr. 18/1991 *)

-

Porumbenii Mari la 22 decembrie 2006
Preşedinte de şedinţă,
Benedek József
Contrasemnează,
Secretar,
Miklósi Ella

