ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA ŞUGAG

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 58 / 2011
Consiliul local al comunei Şugag, judeţul Alba, întrunit în şedinţă
ordinară, în data de 30 noiembrie 2011 .
Analizând raportul nr. 4191/2011 al serviciului impozite şi
taxe locale Şugag, pentru anul 2012;
Analizând încadrarea teritoriului pe zone şi categorii de folosinţă situate în
intravilanul şi extravilanul comunei Şugag, aprobată prin H.C.L. nr.5/2003,
respectiv H.C.L. nr.64/2006 ţinând seama de necesităţile de creştere a veniturilor
proprii ale bugetului local pentru anul 2011 în scopul finanţării cheltuielilor
publice locale ;
În conformitate cu:
- prevederile art.9 pct.3 din Cartea europeană a autonomiei locale,
adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985 si rectificată prin Legea nr.199/1997,
- art.27 şi art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
modificată
de OUG 63/2010 ;
- art.287 şi art.288 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu
modificările şi
completările ulterioare şi pct.290.1 din H.G. nr.44/2004 privind normele
metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu
modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.343/2006 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, OUG nr. 59/2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal ;
- H.G. nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele şi
taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul
fiscal 2010.
În temeiul art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. e şi ale art. 45 alin. 2 lit. e
din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată în 6
decembrie 2009 ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2012 conform
Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare
după cum urmează:
a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând
impozitele şi taxele locale pentru anul 2011, constituind anexa nr.1;
b) cota prevăzută la art.253 alin.(2), se stabileşte la 1 %

c) cota prevăzută la art.253 alin (6), se stabileşte la 5 %
Art.2 – Bonificaţia prevăzută la art. 255 alin.(2), art. 260 alin.(2), art. 265
alin.(2), din Legea nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare,
acordată persoanelor fizice se stabileşte după cum urmează:
a) în cazul impozitului pe clădiri, la 10 %
b) în cazul impozitului pe teren, la 10 %
c) taxa auto 10 %
Art.3 - (1) Majorarea anuală prevăzută la art.287, din Legea nr. 571/2003
cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte după cum urmează:
a) în cazul impozitului pe clădiri la 10% pentru persoanele juridice prevăzute
la art.253 alin.1;
b) în cazul impozitului pe teren la 10% pentru persoanele juridice;
c) în cazul impozitului pe mijloacele de transport la 10% pentru persoanele
juridice ;
d) în cazul taxelor pentru eliberarea:
d1 certificatului de urbanism la 10% la persoane juridice
d.2 autorizaţiei de construire la 10% la persoane juridice
d.3 autorizaţia de foraje şi excavări la 10% la persoane juridice
d.4 autorizaţiei de desfiinţare la 10% la persoane juridice
d.5 autorizaţiei privind lucrările privind lucrările de racorduri şi branşamente
la 10% la persoane juridice
d.6 avizului comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului la 10% la
persoane juridice
d.7 certificatului de nomenclatură stradală la 10% la persoane juridice
d.8 taxă pentru eliberarea autorizaţiei pentru desfăşurarea unei activităţi
economice la 10%
d.9 de copii heliografice la 10% la persoane juridice
d.10 certificat de producător pentru viza trimestrială a acestuia la 10 %
Art.4-Pentru determinarea impozitului pe clădirii si a taxei pentru eliberarea
autorizaţiei de construire in cazul persoanelor fizice precum si a impozitului pe
teren ,pentru anul 2011 se menţine delimitarea zonelor aprobata prin
H.C.L.nr.5/2003
Art.5-Anexa 1 face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.6-Începând cu data adoptării prezentei hotărâri își încetează valabilitatea
prevederile H.C.L. 52 / 2010 .
Şugag la 30 noiembrie 2011
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Contrasemnează,
Muntean Silvia

SECRETAR,
Faur Iov Petru

JUDEŢUL ALBA
Anexa la HCL nr. 58/2011
CONSILIUL LOCAL AL PRIMĂRIEI ŞUGAG

TABLOUL
Cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora,
precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2012
I. LEGEA nr. 571/2003 privind CODUL FISCAL, cu modificările şi completările
ulterioare Titlul IX – impozite şi taxe locale
CAPITOLUL I.1
Impozitul şi taxa pe clădire persoane fizice Anexa I.1
VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice
Art.251 alin.(3)

Felul clădirilor şi al altor
Construcţii impozabile

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte
materiale rezultate în urma unui tratament termic
şi / sau chimic
B. . Clădire cu pereţii exteriori din lemn, 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 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 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 la aceeaşi
adresă încăperi amplasate la subsol, demisol
şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare
dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D
F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi

NIVELURILE APLICABILE
PENTRU ANUL 2012
Valorile impozabile pe mp. de suprafaţă
construită desfăşurată la clădiri în cazul
persoanelor fizice
- lei/m2 Cu instalaţii de apă,
Canalizare şi încălzire
(condiţii cumulative)

Fără instalaţii de apă,
canalizare, electrice sau
încălzire

806

478

219

137

137

123

82

54

75% din suma care s-ar
aplica clădirii

75% din suma care s-ar
aplica clădirii

adresă încăperi amplasate la subsol, demisol
şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât
cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit. A-D

50% din suma care s-ar
aplica clădirii

50% din suma care s-ar
aplica clădirii

Pentru determinarea valorilor impozabile, pentru Comuna Şugag pe zone conform
H.C.L. nr. 5/2003 care se menţine la nivelurile menţionate în prezenta anexă se vor aplica
următorii coeficienţi de corecţie :
Zona în
cadrul
localităţii
A
A
B

Rangul localităţii

Coeficientul de
Corecţie

SUGAG
DOBRA SI MARTINIE

IV
V

1,10
1,05

ARŢI, BÂRZANA, JIDOŞTINĂ,
TĂU-BISTRA ŞI LUNCILE
PRIGOANEI

V

1,00

Localitatea (satul)

In cazul persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de
impozitare de 0.1% la valoarea impozabila a cladirii .Valoarea impozabila (lei) se determina
prin inmultirea suprafetei construite a cladirii (mp) cu valoarea impozabila corespunzatoare
(lei/mp) titlul IX din Legea 571/2003 actualizata si HG 956/2009. Valoarea impozabila se
ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este amplasata cladirea, prin inmultirea
valorii determinate cu coeficientii de corectie : 1,1 pentru zona A rangul IV; 1,05 pentru zona
A rangul V; si 1 pentru zona B rangul V. Suprafata construita desfasurata se determina prin
insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor cladirii. In cazul cladirii utilizate ca
locuinta a carei suprafata depaseste 15o mp, valoarea impozabila a acestuia se majoreaza cu
cate 5% pentru fiecare 5o mp sau fractiune din acestia.
Valoarea impozabila a cladirii se reduce in functie de anul terminarii, cu 20% pentru
cladirea care are o vechime de peste 5o ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta si
cu 10% pentru 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 la care au fost executate lucrari de reconstituire, consolidare,
modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminarii se considera
cel in care au fost terminate aceste ultime lucrari.
Impozitul calculat prin inmultirea valorii impozabile cu 0,1% se stabileste la nivel de
leu fara subdiviziuni conform legii.
Daca o persoana fizica are in proprietate doua sau mai multe cladiri utilizate ca locuinta
care nu sunt inchiriate unei alte persoane impozitul pe cladiri se majoreaza astfel 65% pentru
prima cladire in afara celei de la domiciliu, 150% pentru cea de a doua cladire in afara celei de
la domiciliu, 300% pentru cea de a treia locuinta in afara celei de la adresa de domiciliu si
urmatoarele conform OUG 59/2010.
Orice persoana care dobindeste, construieste, instraineaza, extinde, inbunatateste,
demoleaza, distruge sau modifica in alt mod o cladire existenta, are obligatia de a depune o
declaratie fiscala la compartimentul de specialitate al administratiei publice locale in termen de
30 zile de la momentul in care s-a produs acestea. Depunerea peste termenul de 30 de zile sau
nedepunerea declaratiilor fiscale, constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda conform
legi.
Impozitul 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 persoane fizice, pana la data de 31 martie a anului respectiv se acorda o
bonificatie de 10%.
Impozitul anual pe cladiri de pana in 50 lei inclusiv se plateste integral pana la primul termen
de plata .
Pentru plata cu intarziere se calculeaza majorari de intarziere pentru fiecare zi de intarziere,
incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii datorie
inclusiv.

Anexa I.2

Impozitul pe cladiri persoane juridice
Tipul cladirii
a.reevaluat in ultimii 3 ani
anteriori anului fiscal de referinta
(2009-2011)
b.nereevaluat in ultimii 3 ani
anteriori anului fiscal de referinta
(2009-2011)

Niveluri aplcabile in anul 2012
1%

5%

Impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare asupra valorii
de inventar a cladirii la care se adauga majorarea aprobata de consiliul local la art.3 alin 1 lit a
din prezenta hotarare a consiliului local a comunei Sugag . Impozitul /taxa astfel calculate se
stabilesc la nivel de leu fara subdiviziuni conform legii.
Impozitul pe cladirii se plateste anual, in 2 rate egale pana la datele de 31 martie, 30
septembrie inclusiv. Neplata in termen atrage dupa sine majorari de intarziere calculate
conform legislatiei in vigoare.
Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului sau a unitatilor administrativ
teritoriale concesionate, inchiriate, date in administrare sau folosinta , dupa caz persoanelor
juridice cit si pentru eventualele imbunatatiri ale acestora se stabileste taxa pe cladiri care
reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau
folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri.
In cazul cladirilor proprietate privata la care au fost executate lucrari de reconstruire,
consolidare, 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 da la data terminarii lucrarilor.
Impozitul anual si taxa anuala pe cladiri datorat/datorate aceluiasi buget local de catre
contribuabili persoane 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
ampalsate pe raza aceleasi unitati administrativ-teritoriale suma de 50 lei se refera la impozitul
si taxa pe teren cumulat.
IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN
Impozitul şi taxa pe teren

ANEXA II

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan
- terenuri cu construcţii –
- persoane fizice- lei/ha –
Art.258 alin.(2)
Zona în cadrul
localităţii

Nivelurile aplicabile în anul fiscal 2012
Rang localitate IV
Rang localitate V

A
B

766

613
460

CAPITOLUL III
Impozitul şi taxa pe teren
Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan
- terenuri cu construcţii –
- persoane juridice- lei/ha –
Art.258 alin.(2)
Zona în cadrul
localităţii
A
B

Nivelurile aplicabile în anul fiscal 2012
Rang localitate IV
Rang localitate V
843
674
506

- Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii
- lei/ha –
Art.258 alin.(4)
Nr.
crt.

ZONA
Categoria
de folosinţă

1
2
3
4
5
6

Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie
Livadă
Padure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

7
8
9

Teren cu apă
Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2012
Persoane fizice
A
B
24
18
18
16
18
16
40
30
46
40

Persoane juridice
A
B
26
20
20
18
20
18
44
33
51
44

24
13
X
X

26
14
X
X

18
11
X
X

20
12
X
X

Impozitul/taxa pe terenurile situate in intravilan alte categorii de folosinta decit cea de
terenuri cu constructii se stabileste anual prin inmultirea suprafetei terenului exprimata in ha cu
nivelurile (sumele) corespunzatoare prevazute de lege pe zone de impozitare si categorii de
folosinta iar rezultatul se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator rangului
localitatii, respectiv la rangul IV 1,1 la rangul V coeficient de corectie 1. Se mentine HCL
5/2003 privind incadrarea terenurilor din intravilan pe zone. Impozitul/taxa astfel calculate se
majoreaza cu procentul stabilit de consiliul local in cazul persoanelor juridice, propunem 10%
Impozitul /taxa pe teren se plateste anual in 2 rate egale pana la datele de 31 martie,
30septembrie inclusiv. Neplata in termen atrage dupa sine majorari de intarziere calculate
conform legislatiei in vigoare
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/taxa pe teren se calculeaza conform art 258 alin 4 din Legea 571/2003 privind codul
fiscal cu modificarile ulterioare numai daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
- are prevazut in stat ca obiect de activitate agricultura
- are inregistrate in evidenta contabila venituri si cheltueli din desfasurarea obiectului
de activitate agricultura. In caz contrar impozitul/taxa pe teren situat in intravilanul unitatii
administrativ-teritoriale datorat de contribuabili persoane juridice, se calculeaza conform
art.258 alin 2 din Legea 571/2003 In cazul persoanelor juridice suma se indexeaxa cu 10%,
conform HCL
În anul fiscal 2012 pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a
unităţilor administrativ teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă
după caz persoanelor fizice sau persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă
sarcina fiscală a concesionarilor locatarilor, titularilor drepturilor de administrare sau de
folosinţă după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.
Art.258 alin. (6)

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilan
- persoane fizice - lei/ha -

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
6.
6.1.
7
7.1.
8.
8.1
9.
10.

Zona
Categoria de folosinţă

A
27
43
24
24

Teren cu construcţii
Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.
5.1
Vie pana la intrarea pe rod
Livada pe rod alta decat cea prevazuta la nr.crt
6.1
Livada pana la inrarea pe rod
Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera cu
exceptia celui prevazut la nr.crt.7.1
Padure in virsta de pana la 20 ani si padure cu
rol de protectie
Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari
piscicole
Teren cu amenajari piscicole
Drumuri si cai ferate
Teren neproductiv

Art.258 alin. (6)

Nivelurile aplicabile în
Anul fiscal 2012
B
C
24
22
41
39
22
19
22
19

D
19
36
17
17

48

46

43

41

x

x

X

x

48

46

43

41

x

x

X

x

14

12

10

7

x

x

X

x

5

4

2

1

29
x
x

27
x
x

24
X
X

22
x
x

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilan
- persoane juridice - lei/ha -

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.

Zona
Categoria de folosinţă
Teren cu constructii
Teren arabil
Pasune
Faneata
Vie pe rod alta decat cea prevazuta la
nr.crt.5.1
Vie pana la intrarea pe rod

A
30
47
26
26
53
x

Nivelurile aplicabile în
Anul fiscal 2012
B
C
26
24
45
43
24
21
24
21
51
47
x

X

D
21
40
19
19
45
x

6.
6.1.
7
7.1.
8.
8.1
9.
10.

Livada pe rod alta decat cea prevazuta la
nr.crt.6.1
Livada pana ntrarea pe rod
Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera,cu
exceptia celui prevazut la nr.crt.7.1
Padure in virsta de pana la 20ani si padure cu
rol de protectie
Teren cu apa altul decat cel cu amenajari
piscicole
Teren cu amenajari piscicole
Drumuri si cai ferate
Teren neproductiv

53

51

47

45

x
15

x
13

X
11

x
8

x

x

X

x

6

4

2

1

32
x
x

30
x
x

26
X
X

24
x
x

În cazul unui teren amplasat în extravilanul localităţii impozitul pe teren se stabileşte
prin înmulţirea suprafeţei terenului exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în
tabelul de mai sus înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 251 alin.
5 din Legea 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 1,00. Se mentine
Hotararea CL nr 64/2006, incadrarea terenurilor din extravilan in zona D.
În anul fiscal 2012 pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a
unităţilor administrativ teritoriale concesionate, închiriate date în administrare ori în folosinţă,
se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor
dreptului de administrare ori de folosinţă, după caz în condiţii similare impozitului pe teren.
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren de catre persoanele fizice se acorda o
bonificatie de 10%

CAPITOLUL IV
Impozitul pe mijloacele de transport

ANEXA III

Art.263 alin.(2)
Mijloc de transport cu tracţiune
mecanică
Tipul de autovehicule
1.Motorete,scutere,
motociclete
şi
autoturisme cu capacitatea cilindrică de
până la 1600 cm3
2.Autoturisme cu capacitatea cilindrică
între 1601 cm3 şi 2000 cm3
3.Autoturisme cu capacitatea cilindrică
între 2001 cm3 şi 2600 cm3
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică
între 2601 cm3 şi 3000 cm3
5.Autoturisme cu capacitatea cilindrică
peste 3000 cm3
6.Autobuze, autocare, microbuze
7.Alte autovehicule cu masa totală maximă
autorizată de până la 12 t inclusiv
8.Tractoare înmatriculate

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL
2012
lei / 200 cm3 sau fracţiune din aceasta
Persoane fizice

Persoane juridice

8

9

18

20

72

79

144

158

290

319

24

26

30

33

18

20

Art. 263 alin.(4)
Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată
de peste 12 tone
NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2012

Numărul axelor şi masa totală maximă
autorizată (în tone)

Vehicule cu doua axe
1. Masa de cel putin 12 tone,
de 13 tone
2. Masa de cel putin 13 tone,
de 14 tone
3. Masa de cel putin 14 tone,
de 15 tone
4. Masa de cel putin 15 tone,
de 18 tone
5. Masa de cel putin 18 tone
Vehicule cu 3 axe
1. Masa de cel putin 15 tone,
de 17 tone
2. Masa de cel putin 17 tone,
de 19 tone
3. Masa de cel putin 19 tone,
de 21 tone
4. Masa de cel putin 21 tone,
de 23 tone
5. Masa de cel putin 23 tone,
de 25 tone
6. Masa de cel putin 25 tone,
de 26 tone
7. Masa de cel putin 26 tone
Vehicule cu 4 axe
1. Masa de cel putin 23 tone,
de 25 tone
2. Masa de cel putin 25 tone,
de 27 tone
3. Masa de cel putin 27 tone,
de 29 tone
4. Masa de cel putin 29 tone,
de 31 tone
5. Masa de cel putin 31 tone,
de 32 tone
6. Masa de cel putin 32 tone

Impozitul, în lei, pentru
vehiculele angajate exclusiv în
operaţiunile de transport intern

Impozitul, în lei, pentru
vehiculele angajate exclusiv
în operaţiunile de transport
intern şi internaţional
Vehicule cu
sisteme cu
suspensie
Vehicul cu alt
pneumatică
sistem de
sau un
suspensie
echivalent
recunoscut

Vehicule cu
sisteme cu
suspensie
pneumatică
sau un
echivalent
recunoscut

Vehicul cu alt
sistem de
suspensie

dar mai mica

0

133

0

133

dar mai mica

133

367

133

367

dar mai mica

367

517

367

517

dar mai mica

517

1169

517

1169

517

1169

517

1169

133

231

133

231

231

474

231

474

474

615

474

615

615

947

615

947

947

1427

947

1427

947

1427

947

1427

947

1427

947

1427

615

623

615

623

623

973

623

973

973

1545

973

1545

1545

2291

1545

2291

1545

2291

1545

2291

1545

2291

1545

2291

dar mai mica
dar mai mica
dar mai mica
dar mai mica
dar mai mica
dar mai mica

dar mai mica
dar mai mica
dar mai mica
dar mai mica
dar mai mica

Art.263 alin.(5)
Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transporturi
Marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone
NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2012
Numărul axelor şi

Impozitul, în lei, pentru
vehiculele angajate exclusiv
în operaţiunile de transport
intern

masa totală
autorizată

Vehicule cu 2+1 axe
1. Masa de cel putin 12 tone,
mica de 14 tone
2. Masa de cel putin 14 tone,
mica de 16 tone
3. Masa de cel putin 16 tone,
mica de 18 tone
4. Masa de cel putin 18 tone,
mica de 20 tone
5. Masa de cel putin 20 tone,
mica de 22 tone
6. Masa de cel putin 22 tone,
mica de 23 tone
7. Masa de cel putin 23 tone,
mica de 25 tone
8. Masa de cel putin 25 tone,
mica de 28 tone
9. Masa de cel putin 28 tone
Vehicule cu 2+2 axe
1. Masa de cel putin 23 tone,
mica de 25 tone
2. Masa de cel putin 25 tone,
mica de 26 tone
3. Masa de cel putin 26 tone,
mica de 28 tone
4. Masa de cel putin 28 tone,
mica de 29 tone
5. Masa de cel putin 29 tone,
mica de 31 tone
6. Masa de cel putin 31 tone,
mica de 33 tone
7. Masa de cel putin 33 tone,
mica de 36 tone
8. Masa de cel putin 36 tone,
mica de 38 tone
9. Masa de cel putin 38 tone
Vehicule cu 2+3 axe
1. Masa de cel putin 36 tone,
mica de 38 tone
2. Masa de cel putin 38 tone,
mica de 40 tone
3. Masa de cel putin 40 tone
Vehicule cu 3+2 axe
1. Masa de cel putin 36 tone,
mica de 38 tone
2. Masa de cel putin 38 tone,
mica de 40 tone
3. Masa de cel putin 40 tone,

dar mai
dar mai
dar mai
dar mai
dar mai
dar mai
dar mai
dar mai

dar mai
dar mai
dar mai
dar mai
dar mai
dar mai
dar mai
dar mai

dar mai
dar mai

dar mai
dar mai
dar mai

Impozitul, în lei, pentru
vehiculele angajate
exclusiv în operaţiunile de
transport intern şi
internaţional
Vehicule cu
sisteme cu
suspensie
Vehicul cu
pneumatică
alt sistem
sau un
de
echivalent
suspensie
recunoscut

Vehicule cu
sisteme cu
suspensie
pneumatică
sau un
echivalent
recunoscut

Vehicul cu
alt sistem de
suspensie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

0

60

60

137

60

137

137

320

137

320

320

414

320

414

414

747

414

747

747

1310

747

1310

747

1310

747

1310

128

299

128

299

299

491

299

491

491

721

491

721

721

871

721

871

871

1429

871

1429

1429

1984

1429

1984

1984

3012

1984

3012

1984

3012

1984

3012

1984

3012

1984

3012

1579

2197

1579

2197

2197

2986

2197

2986

2197

2986

2197

2986

1395

1937

1395

1937

1937

2679

1937

2679

2679

3963

2679

3963

mica de 44 tone
3. Masa de cel putin 44 tone
Vehicule cu3+3 axe
1. Masa de cel putin 36 tone, dar mai
mica de 38 tone
2. Masa de cel putin 38 tone, dar mai
mica de 40 tone
3. Masa de cel putin 40 tone, dar mai
mica de 44 tone
3. Masa de cel putin 44 tone

2679

3963

2679

3963

794

960

794

960

960

1434

960

1434

1434

2283

1434

2283

1434

2283

1434

2283

Art.263 alin.(6)
Remorci, semiremorci şi rulote
NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2012
Capacitate
1.Remorci, semiremorci şi rulote
a) până la o tonă inclusiv
b) între 1 şi 3 tone inclusiv
c) între 3 şi 5 tone inclusiv
d) peste 5 tone

Impozitul în lei
Persoane fizice
X
8
29
45
55

Persoane juridice
X
9
32
56
60

Art.263 alin.(6)
Mijloace de transport pe apă
NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL
Mijloc de transport pe apă
FISCAL 2012
Impozitul în lei
Persoane fizice
Persoane juridice
1.Luntre, bărci fără motor folosite pentru pescuit şi uz personal
2.Bărci cu motor folosite în alte scopuri
3.Bărci cu motor
4.Nave de sport şi agrement
5.Scutere de apă
6.Remorchere şi împingătoare
a) până la 500 CP inclusiv
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP inclusiv
c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP inclusiv
d) peste 4000 CP
7.Vapoare pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din aceasta
8.Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 t inclusiv
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 t şi până la 3000 t
inclusiv
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 t

18
48
181
964
181
X
482
783
1205
1928
157
X
157

20
53
199
1060
199
X
530
861
1326
2121
173
X
173

241

265

422

464

Impozitul asupra mijlocului de transport se calculeaza in functie de tipul mijlocului de
transport.
In cazul mijloacelor de transport mai mici de 12 t, impozitul se calculeaza in functie de
capacitatea cilindrica a acestora prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm3 sau fractiune din
acestea cu nivelurile prevazute de lege. Impozitul astfel calculat se majoreaza cu procentul
aprobat de Consilul local.
In cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai
mare de 12 t si a unei combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sat trenuri rutiere) de

transport marfa sau masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 t impozitul se
stabileste in suma fixa lei/an in functie de numarul axelor , de masa totala maxima autorizata,
de sistemul de suspensie cu care sunt dotate si de operatiunile de transport intern si
international, respectiv nivelurile prevazute de lege. Nivelul impozitului se majoreaza numai
prin hotarare de guvern. In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote impozitul se
stabileste in functie de masa totala maxima autorizata, prin inmultirea nivelurilor prevazute de
lege majorate cu procentul de majorare aprobat de consiliul local.
Impozitul asupra mijloacelor de transport se plateste anual in 2 rate egale pana la datele
de 31 martie si 30 septembrie inclusiv. Neplata in termen atrage dupa sine majorari de
intarziere calculate conform legislatiei in vigoare.
Impozitul asupra mijloacelor de transport anual datorat aceluiasi buget local de catre
contribuabili persoane fizice/persoane 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 aceleasi unitati administrative, suma de
50 lei se refera la impozitul cumulat al acestora.
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijloce de transport de catre persoane fizice se
acorda o bonificatie de 10%
CAPITOLUL V
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor ANEXA IV
NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL
2012
- TAXA – LEI Persoane fizice
Persoane juridice
Art.267 alin.(1)
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism,
în mediu urban
a) Până la 150 m², inclusiv
b) Între 151 şi 250 m², inclusiv
c) Între 251 şi 500 m², inclusiv
d) Între 501 şi 750 m², inclusiv
e) Între 751 şi 1.000 m², inclusiv
f) Peste 1.000 m²

X

X

5
6
6
7
8
9
10
11
12
13
12 + 0,01 lei/m² pentru 13 + 0,01 lei/m² pentru
fiecare m2 care
fiecare m2 care
depăşeşte 1.000 m²
depăşeşte 1.000 m²
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zona rurala este egală cu 50% din taxa
stabilită în mediu urban
Art.267 alin.(4)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau
7
8
excavări
Art.267 alin.(7)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire
7, pentru fiecare m2 de
8, pentru fiecare m2 de
pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de
suprafaţă ocupată de
suprafaţă ocupată de
expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice,
construcţie
construcţie
precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a
panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor
Art.267 alin.(11)
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind
11
12
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
13
14
amenajarea teritoriului, de către primari sau de
structurile de specialitate din cadrul consiliului
judeţean

Art.267 alin. (13)
Taxa
pentru
eliberarea certificatului de
nomenclatură stradală şi adresă
Art.268 alin.(1)
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru
desfăşurarea unei activităţi economice în mediul
rural este
Art.268 alin.(2)
Taxa
pentru
funcţionare

eliberarea

autorizaţiilor

de

Art.268 alin.(3)
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe
planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri,
deţinute de consiliile locale pentru fiecare m2 sau
fracţiune de m2
a.1. la scara 1:500
a.2. la scara 1:1100
a.3. la scara 1:2000
Art.268 alin (4)
Taxa
pentru
eliberarea
certificatului
de
producător
Art.268 alin. (5)
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei
privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie
publică

8

9

13

14

17

19

13
20
28

14
22
31
69

400

*Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie
publică se achită integral anticipat eliberării acesteia indiferent de perioada rămasă până la sfârşitul
anului fiscal
Termen de plată 31 martie.

CAPITOLUL VI
TAXĂ PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
Art.271 alin. (2)
ANEXA V
NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL
Taxă pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
2012
LEI / m2 sau fracţiune de m2
În cazul unui afişaj situat în locul în care persoana
derulează o activitate economică
În cazul oricărui alt panou, afişaj sau de structură de
afişaj pentru reclamă sau de publicitate

28
20

Taxa se stabileste prin inmultirea numarului metri patrati sau fractiuni de metru patrat a suprafetei
afisajului cu suma aprobata de consiliul local.
Taxa astfel calculata se stabileste la nivel de leu fara subdiviziuni conform legii.
Taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate se plateste anual.
CAPITOLUL VII
Impozitul pe spectacole
Art.275 alin.(2)

În cazul videotecilor
În cazul discoltecilor (bal)

ANEXA VI

- lei /mp
NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL
2012
Lei/m2 sau fractiune de m2
0,5
0,5

Se stabileste conform legii prin inmultirea suprafetei (mp) cu impozitul stabilit lei/mp/zi
corelat cu coeficientul de corecti conform rangului localitatii.
ALTE TAXE LOCALE
A.Taxa pentru folosirea locurilor publice de desfacere a marfurilor industriale si agro
alimentare
Taxa pentru montarea de corturi si vinzarea de produse industriale
5 lei /zi
Taxa pentru vinzarea de produse industriale de pe masini
3 lei/zi
Taxa pentru vinzarea de produse agro alimentare pe mese din beton
3 lei/zi
Taxa pentru inchiriere masa metalica
3 lei/zi
Taxa pentru vinzarea de produse cerealiere din masini pinal a3,5 to
5 lei/ zi
Taxa pentru vinzarea de produse cerealiere din masini mai mari de 3,5 to
10 lei/zi
Taxa pentru comert stradal cu produse industriale din autovehicule
10 lei/zi

B. TAXĂ PENTRU VEHICULE LENTE

Deţinătorii de vehicule lente sunt obligaţi la plata taxei pentru
vehicule lente care se stabileşte în sumă fixă, pentru fiecare
vehicul şi se plăteşte până la data de 30 martie a fiecărui an sau
din luna dobândirii
Denumire vehicul lent
1.
Tractor pe pneuri

ANEXA VI
NIVELURILE APLICABILE ÎN
ANUL FISCAL 2012
Persoane fizice
Persoane
juridice
40 lei/an
44 lei/an

II. LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările ulterioare

ANEXA VII - LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
NIVELURILE
Extras din norma juridică
AJUSTATE
PENTRU ANUL
2012
- lei Nr.
CAPITOLUL I
crt. Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate
de instanţe, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de
X
Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii
prestate de unele instituţii publice
1 Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte
autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea
2
atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a
certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror 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 de animal:
X
2 - pentru animale sub 2 ani
2
- pentru animale peste 2 ani
2
3

Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe
cap de animal, în bilete de proprietate:

X

- pentru animale sub 2 ani

2

- pentru animale peste 2 ani
Eliberarea, la cerere. a certificatelor medico-legale şi a altor certificate
medicale folosite în justiţie
Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar

2

6

Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a
sexului

13

7
8

Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei
Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de
stare civilă întocmite de autorităţile străine
Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare
civilă

4
5

9

10 Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase,
distruse sau deteriorate
x

1

2
3

1

1

2

2

2
2
2
2

CAPITOLUL II
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi
înscrierea menţiunilor în acestea,
precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit
Acte de identitate:
a) eliberarea sau preschimbarea cărţilor de identitate (inclusiv a celor
provizorii) şi a buletinelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea
carnetelor de identitate, precum şi eliberarea sau prelungirea valabilităţii
legitimaţiilor provizorii pentru cetăţenii străini şi persoanele fără cetăţenie
b) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale
persoanelor fără cetăţenie

X

Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare
Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

3
2

4
5

CAPITOLUL III
Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea
obţinerii permiselor de conducere
Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de
conducători de autovehicule:
a) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din
categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E
b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din
categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb
şi Tv

2

4

Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de
conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a
persoanelor care au fost respinse de 3 ori la a examenul pentru obţinerea
aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru persoanele
care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia
celor pentru categoriile B, B1, B+E
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 autovehiculelor şi
remorcilor:
a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la
3500 kg, inclusiv

5

24

72

X
52

b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de
3.500 kg

125

Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor
neînmatriculate permanent sau temporar

8

3

1

Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi
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

357

X

13

Potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 105/2004 privind unele
măsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi
forestiere publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.1097 din 24 noiembrie 2004
aprobată prin Legea nr.34/2005 în scopul finalizării eliberării titlurilor de proprietate,
eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere se fac
gratuit.
SANCŢIUNI
ANEXA VIII
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU 2011
Art.294 alin.(3) Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la 60 de lei la 240 de lei, iar
cele de la lit.b)-d) cu amendă de la 240 de lei la 600 de lei.
Art.294 alin.(4) 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
la 280 de lei la 1.360 de lei.

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU 2011
(6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la
alin.(3) şi (4) se majorează cu 300%, respectiv:
- contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la 240 lei la 960 lei,
Art.294
iar cele de la lit.b) – d), cu amendă de la 960 lei la 2400 lei
alin.(6)
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 la 1100 de lei la 5450 de lei.

Conform art 294 din Legea 571/2003 cu modificarile ulterioare „Contraventiile
prevazute in prezentul articol li se aplica Dispozitiile OG 2/2001,privind regimul juridic al
contraventiilor,aprobata cu modificarile ulterioare,inclusiv ,posibiliatea achitarii pe loc sau in
termen de cel mult 48 ore de la data incheeri procesului verbal .ori dupa caz de la data
comunicarii acestuia,a jumatate din minimul amenzii.
TAXE SPECIALE
Extras de norma juridică
1.Taxe privind servicii de copiat, multiplicat şi
scris, acte necesare populaţie în raporturile
acesteia cu Primăria
- format A4
- format A3

ANEXA IX
NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2012
- LEI X
1 leu/copie
2 leu/copie

Toti contribuabili persoane fizice sau juridice datoreaza o taxa pentru eliberarea in regim de
urgenta a certificatului de atestare fiscala dupa cum urmeaza :
-pentru eliberarea in regim de urgenta a certificatului de atestare fiscala respectiv in aceiasi zi
cu cea a depuneri cererii, taxa este de 5 lei
-taxa pentru eliberarea in regim de urgenta nu exonereaza de la plata taxei extrajudiciare de
timbru pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala in suma de 2 lei.
-taxa se achita anticipat odata cu depunerea cererii de eliberare a documentelor.

Şugag la 30 noiembrie 2011
CONTRASEMNEAZĂ
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
SECRETAR
Muntean Silvia
Faur Iov Petru

