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JUDEŢ U L  TE L E ORMAN 
CONSILIU L LOCAL AL COMUNEI POENI 

HOTĂRÂRE 
P rivind tabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2015 

Consiliul Loca al Comunei Poeni, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă ordinara în 23.12.2014, 
Având în vede e: 
- expunerea d motive a Primarului Comunei Poeni, înregistrată sub nr.4900 din 17.12.2014;
- raportul co partimentului de resort din cadrul Primăriei Comunei Poeni şi înregistrat sub

nr.4901 din 17 .12.201 
- avizul favora ii al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Poeni ;
- prevederile L gii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile H.G. nr. 44 I 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr.

571/2003 privind Codu fiscal; 
- prevederile H G. nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele

locale si a_lte taxe asim late acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2013; 
- art.26, alin.( ) din Legea nr. 146/1997 privind taxele juridice de timbru, cu modificările şi

completările ulterioare; 
- prevederile egii nr.101/2006 privind serviciului de salubrizare a localitatilor, republicată, cu 

modificările şi complet rile ulterioare; 
- prevederile egii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările

ulterioare, 
- prevederile a .36 alin.(2), lit. "b", alin.(4), lit."c" din Legea nr.215/2001;

În temeiul pre ederilor art.45, alin.(1 ), alin.(2), lit."c" şi ale art.115, alin.(1 ), lit."b" din Legea
nr.215/2001 privind ad inistraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Hotărăşte: 

Art.1 Pentru nul fiscal 2015 se stabilesc impozite şi taxe locale conform Anexei nr.1, 
care face parte integ ntă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri şi teren datorat pe întregul an 
fiscal de către cont ibuabili, până la 31.03.2015 inclusiv, a anului respectiv ,se acordă o 
bonificaţie de 1 0%. 

Art.3 Pentru determinarea impozitului pe teren se stabileşte la intravilan -zona A iar 
pentru extravilan -zo a O. 

Art.4 Se apro ă procedura de acordare a facilităţălor fiscale şi persoanele beneficiare 
de facilităţi fiscale , c nform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5 Secret rul Primăriei Comunei Poeni va comunica prezenta hotărâre Instituţiei 
Prefectului Judeţului Teleorman în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, 
Primarului Comunei oeni şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei 
Comunei Poeni şi în s tele componente ale comunei. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

{
f:,\' B?t

' Danu
t 

c:1:}��:,
Nr.41 din 23.12.2014 . \ · ,. 

Prezenta a fost adopt ta în sedinta.·ordinar�·â Consiliului Local Poeni, Judetul Teleortflan, din 
data de 23.12.20134, u 11 voturi *pentru*, O voturi *impotriva* si O abtineri*, din totalul de 11 
consilieri locali in funct e , dintre care 11 prezenţi. 



Anexa 
H.C.L . 41 !23a 1

ROMÂN IA 
JUDEŢULTEL EOR MA 

CO NSIL IUL LOCAL AL COMUNEI POEN 

I. IMPOZITUL PE CLĂDIRI 
Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită, desfăşurată, la clădiri în cazul 
persoanelor fizice. 

I Nr ---------· Ti ul clădirii
Iert 

Valoarea impozabiiă
- �ei/m.p

..: __ -______ ------1 

Clădiri cu pereţi au cadre din beton armat, 
1 din cărămidă ars , piatră naturală sau alte 

materiale asemăn toare 
Clădiri cu pereţi in lemn, cărămidă nearsă, 

2 vălătuci, paiant şi alte materiale 
asemănătoare 

Clădire cu instalaţii I Fără instalaţii de 
de apă, canalizare, apă, canalizare, 
electrice, încălzire electrice, 

(conditii cumulative) încălzire 
935 555 

254 159 

Construcţii, anexe corpului principal al clădirii 159 
-·-- ----1 

143 
I 3 având pereţi d n beton, cărămidă arsă, 

piatră, sau alte ma eriale asemănătoare 

vălătuci, şipci sau alte materiale 
asemănătoare, et 

95 63 

I 

Construcţii, anexe corpului principal al clădirii 
4

l

având pereţi di lemn, cărămidă nearsă, 

.. _ . - ----·-- 1 ___ _J 

a) Pentru perso ne fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de
impozitare d 0.1 % la valoarea impozabilă a clădirii;

b) Pentru perso ne juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de
impozitare d 1 % din valoarea de inventar a clădirii ;

c) În cazul unei clădiri care a fost reevaluată conform reglementărilor contabile ,valoarea
impozabilă a cladirii este valoarea contabilă rezultată în urma reevaluării, înregistrată ca 
atare în cont bilitatea proprietarului - persoană juridică.

d) Pentru clădirile nereevaluate, conform normelor în vigoare(3 ani) , impozitul pe clădiri se
calculează p in aplicarea unei cote de impozitare de 5% din valoarea de inventar a
clădirii.

e) Începând cu ata de 01.01.2013, pentru cladirile proprietate publica sau privata a
statului ori a nitatilor administrativ-teritoriale concesionate, închiriate, date in
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administran� ori in folosinta, dupa caz, persoanelor juridice, altele decat cele de drept 
public, se s1 abileste taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, 
locatarilor, t tularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii 
similare imţ ozitului pe cladiri. 

11. IMPOZITUL PE TERENURILE DIN IN RAVILAN

a) Pentru terenurile ocupate cu construcţii :

rangul IV - , B89 lei/ ha - satul Poeni
rangul V - �11 lei/ ha. - satele Cătunu, Brăteşti, Vătaşi, Preajba, Banov şi Ţăvîrlău

b) Pentru orice alta categorie de folosinta, altele decat construcţii :

- arabil - 28 lei/ha. 
- păşune - 21 lei/ ha. 
- fâneaţă - 21 lei/ ha 
- vie - 46 lei/ ha 
- livadă - 53 lei/ ha 
- teren cu ve! 1etaţie forestieră - 28 lei/ ha
- teren cu ap. i - 15 lei/ ha 
c) Începînd cu data de 01.01.2013, pentru terenurile proprietate publica sau privata a

statului ori a unitati or administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date in administrare ori 
in folosinta, se stat ileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor 
locatarilor, titularilo dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare 
impozitului pe terer . 

III. IMPOZITUL PE TERENURILE DIN EXTRAVILA

f""'lr--
�

- Zena 
: t 

i\ Categoria de 
folosinţă � 

--------- -----·-1 
Nivelurile aplicabile in anul fiscal 2011 

iei/ha 
Zona 

r-----+---------+--....::>t----------,---------�-----�-- ----

O 1 A B C O I 

--1-�-T-e--re=n=c-___ u-co_n_s-tr _u_c_ţi-i --1-�----:�-------
-
--�---------�

+----
-
-_-_ -_::��====--------�-----_ -�-�-----�-� 2-2-=_-_-_-=-_ � _ �

2__ Arabil 42 
3 Pasune 20 1 

4 Faneata ---�--------+---
-
---· 20 --=i 

5 Vie p_e __ r_o_d _____ --+--------+---------1------ -----.--------· _____ ._ 48 __ �=-�� 
6 Livada pe rod 48 1 

7 Padure sau alt teren ,�u 
·-8-- --

1 
__ veg�tatie forestiera 

26 
_______ _ 

1 8 Teren cu amenajari 

��;��UCi�---------E--::_-____ 1 _----···----+-:1 >�=- �--- -_:
2 



IV. TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

-Nr -���--T- i_p_u -ri_d_e�a-ut_o_v_e_h-ic_u_l _e---��-·����5-umaîn lei pentrufiecare�
I crt cu tractiune mecanica grupă de 200 cm3 sa1U1 

fracţiune di111 aceasta I 
1 Motorete ,scutere , motociclete si autoturisme cu 

acpacitatea dlindrica de pana la 1600 cm3 inclusiv 8 

2 Autoturisme· cu capacitatea cilindrica intre 1601 cm3si 18 
2000 cm3 inclusiv 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cm3si 72 ' 2600 cm3 inclusiv 
��+-���--+-����-������--��+----�----�--� 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cm3si 144 
3000 cm3 inclusiv 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrica peste 3001 cmj 290 
6 Autobuze, autocare, microbuze 24 
7 Alte autoveh cule cu masa totala maxima autorizata de 30 

pana la 12 tone inclusiv 

1.Autovehi< ule de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone

Numărul i�Xelor şi masa totală maximă 
autorizată 

Impozitul în lei- exclusiv îll1 
operaţiunile de transport �ntem I
Vehicule cu sistem de Vehicule cu 

suspensie pneumatica alt sistem de 

sau un echivalent suspensie 
recunoscut 

I Vehicule cu două axe 
1 Masa pei�te 12 tone dar nu mai mult de 13 t O 133 
2 Masa pe�,te 13 tone dar nu mai mult de 14 t 133 367 

�-+---�-+---�-���----�-+-�---�-�--+�----·� 

3 Masa pe� te 14 tone dar nu mai mult de 15 t 367 517 
4 Masa de cel puţin15 tone dar mai mică de 517 1.169 

1 

18tone __ L I 
------�_:-_-_5_�=M==a=sa==d=e=c=e=I p-=-u-=-ţ-i_n_-=-1-a:_to�n�e���---

-
--�

-
-
-
--

-
-
--

-
_-_

-_-_
+

-_-__ -_-_-_-_-5=1=7=_=} __ 1_._f_69__J 
li Vehicule cu trei axe 

---------· -----------�-----j _}
-
-+_M_a_s _a�p _e�ist_e_ 1_5_ t _o_n _e _d_a _r _n _u _m_ a_i _m_ u_lt_ d_e_1_7 _ t

--+-
____ 1_3_3 __ ��--2-� 

�-- Masa peste 17 tone dar nu mai mult de 19 t 231 474 _J 
_l_ Masa peste 19_tone dar nu mai mu_l!_de _2_1_t_,_ ____ 4_7_4_ 615 �·· 1 

Masa peste 21 tone dar nu mai mult de 23 t 615 - ---- - 947_--=]4 -· 
5 

-·--· 

7 

Masa peste 23 tone dar nu mai mult de 25 t 94 7 14 72 j' 
Masa pes e 25 tone, dar nu mai mult de 26 t 947 1472 __ _ 

-----�-������---+---��-� 

Masa de cel puţin 26 tone 94 7 14 72 I 

rîif �ehici!::;:i�3a�
e

ne dar nu ma
l

m_u_lt-de·2-5 � 615 - -;-�2;--� ----�li Masa ReS_� __ 25 to-ne dar nu mai m�_it d_i_2� Il� ____ 6_2_3 ____ ···r ···- 973 --J 
3 

i 
I 



3 Masa peste 27 tone dar nu mai mult de 29 t
4 Masa peste 29 tone dar nu mai mult de 31 t 

1-----+-----'--+--------------r--

5 Masa peste 31 tone dar nu mai mult de 32 t 

973 1545 I
1545 2291----i 
1545 2291 1 

6 Masa de cel puţin 32 tone 
L------L---'----+---'--�--·--------------�---

1545 ___ � 229LJ 

2.Combinaţii de autovehicule de transport marfă cu masa tota!ă maxnmăi
autorizată de peste 12 tone 

Numărul axelor şi masa totală maximă 
autorizată 

Vehicule cu '!+1 axe 

Impozitul în iei- exc us�v în 
operaţiunile de transport ·nter 
Axa /axe motoare- cu Axa/axe 
sistem de suspensie motoare cu 
pneumatica sau un alt sistem de 

echivalent recunoscut suspensie 
--

li 

1 Masa peste 12 tone dar nu mai mult de 14 o o 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
-- ·

8 

tone 
Masa peste 14 tone dar nu mai mult de 16

tone 
Masa peste 16 tone dar nu mai mult de 18

tone 
Masa peste 18 tone dar nu mai mult de 20

tone 
Masa peste 20 tone dar nu mai mult de 22

tone 
Masa peste 22 tone dar nu mai mult de 23

tone 
Masa peste 23 tone dar nu mai mult de 25

tone 
-----

Masa peste 25 tone dar nu mai mult de 28 
tone 

o 

o 

60 

137 

320 

414 

747 

-

--

o 

60 

------

137 

320 

414 

747 
- ----

1310 
·-

-----·-

9 Masa de cel puţin 28 tone 747 1310 
Vehicule cu � +2 axe 

f--�----------�-------�--------.--------�--

1 Masa peste 23 tone dar nu mai mult de 25 128 299 

2 

3 

4 

tone 
Masa pe,ste 25 tone dar nu mai mult de 26

tone
299 491 

Masa pe:;te 26 tone dar nu mai mult de 28 491 721 
tone J

Masa pe��te 28 tone dar nu mai mult de 29 721 871 I tone 
t-----+----+---------------l----------------- _____ J 

Masa pe�,te 29 tone dar nu mai mult de 31 871 1429 I 5 
________________ to_n_e 

j 6 Masa pe��te 31 tone dar nu mai mult de 33 1429 1984 . 
tone 

i J--.;r--· Masa pe� te 33 tone dar nu mai mult de 36 1984 3012 
-- I

tone I 1·---·a·-+- -·Masa pe� te 36 tone dar nu mai mult de 38___ 1984 
. 

r 301i - 1 

[ ______ . ._____._ ____________ to_n_e ___________ J ___________ i ___________ J 
4 
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9 Masa de cel puţin 38 tone 
III Vehicule cu 2+3 axe 

1 Masa peste 36 tone dar nu mai mult de 38 
tone 

1984 3012 

1579 2197 
�-+----+---------------+---------.,---------

2 Masa peste 38 tone dar nu mai mult de 40 2197 2986 
tone 

->------------------------+-------·----<-------i 

3 Masa de cel puţin 40 tone 
IV Vehicule cu 3+2 axe 

1 Masa paste 36 tone dar nu mai mult de 38 

2 

3 

tone 
Masa p1�ste 38 tone dar nu mai mult de 40 

tone 
Masa p1este 40 tone dar nu mai mult de 4 4  

tone 

2197 2 986 

13 9 5 1937 

1937 2679 

2679 3 963 
�--1---------------·---e- ------·-·------ -

4 Masa de cel puţin 44 tone 2679 3 963 

V Vehicule cu t3+3 axe 

tone 
960 1 Masa peste 36 tone dar nu mai mult de 38 794 

I �2-+-_M_a_s_a _p�E�-st_e_3 _8 _t_o _n _e_d_a _r _n _u _m_ a_i _m_ u_lt_d_e-40 ______ 9 _6_0 
____ �

j
-·-14_3_4�

tone 

_
3 ____ M_as

_
a_

p
_1E
+-

1s
-

te
_
4
_o_

to
_
n
_�o-�

-
�-
r 
_
n

_
u 

_
m

_
a

_
i 

_
m

_
u
_1
t
_
d

_
e

_
4
_
4 
_____ 

1

1
_
4

4 _3

3 4

4 
_______

2

2

2
�
8
a _
3

3 
___ 

J
J 

4 Masa de cel puţin 4 4  tone � 
��-----

3.Taxa pen1ru remorci, semiremorci sau rulote

Masa totală maximă autorizată Impozitu� în le� _] 
a) Până la 1 tonă ir clusiv 9 I _b ___ )_P

_
e_s-te-1-to

_
n_ă-da-,r+-n-u_ m_a

_
i -m-u-lt

_
d_e

_
3_ t-=_o-n:e_

-
_-_-_-

_
-:::::::::::::-_ ... ---.-_ -__ -3

_4 
__ =1

c) Peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone 52  -�d) Peste 5 tone 6 4  _ __J

V. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZ LOR Ş
AUTORIZAŢIILOR 

1. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism

Suprafaţa pentt-u care se obţine certificatul de Impozitu� În lei 
l urbanism-·-----�-----

_&l:_��-@_�����-l_u_s_ i_v ________________ -...-_ 6
s -------1b) Intre 151 m.p. si �50 m.p. inclusiv I 

�--c�)_Î_nt_re_2 __ 5_1 _m_.,,__p._ s_ i--+-5
_0_0=m=·=P=· =in=c=lu.=s=iv======--=--·-. ----

-
-----�-

-
-��---�--�--_--_--_-_-_-_

-_-_-_7____ ___ 1 d) Intre 501 m.p. si 750 m.p. inclusiv 9 · 
�)Jnt�� 751 m:P· si OOO m.p. inclusi�---·_____ 12 ________ ---

---------------- -- .. - -· ---· ·-f) Peste 1 OOO m.p. 14+0.01 lei/mp pentru fiecare I ____ _ ____________________________ J___r::n__y....:. 
care depaseste 1000_m.p ......J 
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2. Taxa pent u eliberarea autorizaţiei de construire pentru �ocuinţă sau anexă �a
locuinţă e te de 0,5 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie;

3. Taxa pentr eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări este de 8 !ei/m.p. ;
4. Taxa pent u eliberarea autorizaţiei de desfiinţare a unei construcţi" este de O, 1 %

din valoar a impozabilă a construcţiei ;
5. Taxa pent u prelungirea unui certificat de urbanism sau a 11..me· autorozaţoo de

construire este de 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatuhJn sa
autorizaţie iniţiale ;

6. Taxa pen ru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de iracorduire şi
branşame te la reţeaua electrică, telefonie şi televiziune prin cabl este dle 9 �ei
pentru fiec re racord ;

7. Taxa pentr avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism ş�
amenajare teritoriului sau de către primar este de 13 lei.

8. Taxa pentr eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă este de 4
lei;

9. Taxa pent u eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea uneo actovităţe
economice este de 10 lei;

1 O. Taxa pentr eliberarea certificatului de producător este de 80 leu ; 
11. Taxa pentr eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcur·, tonete, cabine,

spaţii de xpunere situate pe caile si in spatiile publice, precum so pentrn
amplasare corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor este de 6
ei pentru fi care m2 de suprafaţă ocupată de construcţie;
axa pentr eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe 

alte asem nea planuri, detinute de consiliul local Poeni este de 1 O le� pentru 
fiecare m2 e suprafaţă ocupată de construcţie; 

=--

13. Taxa pen ru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind! desfasurarea
activitatii d alimentatie publica este 1 OOO lei/an;

14. Taxa pentr prelungirea/vizarea certificatului de producător este de 15 iei;

VI. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI
PUBLICITATE 

a) În cazul nui afişaj situat la locul în care persoana derulează o activitate economică
taxa va fi de 20 lei/m.p. sau fracţiune de m.p. I anual;

b) În cazul ricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate,
taxa va fi de 15 lei/m.p sau fractiune de m.p. I anual.

VII. IMPOZITUL PE SPECTACOLE

a) În cazul v deotecilor taxa va fi de 1 leu /m.p.;
b) În cazul discotecilor taxa va fi de 2 lei/m.p.

Taxe xtrajudiciare de timbru - Legea nr. 117/1999 cu modificările şi 
completările ul erioare 

1. Eliberarea d către organele administraţiei publice locale, de către autorităţi publice,
care, în exer itarea atribuţiilor lor sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a
certificatelor, a adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o
situaţie, cu e cepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de
timbru mai m re, este 2 lei.

2. Eliberarea ce ificatelor de proprietate asupra animalelor pe cap de animal
o pentru animale sub 2 ani este 2 lei.

6 



o pent u animale peste 2 ani este 2 lei.
3. înregistrare la cerere în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei este 15 lei.
4. Transcriere la cerere în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă

întocmite d autorităţile străine este 2 lei.
5. Reconstitui ea şi întocmirea ulterioară la cerere a actelor de stare civilă este 2 lei.
6. Eliberarea ltor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau

deteriorate ste 2 lei

Taxe de inmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizare provnzoirie 
de circulaţie şi a torizare de circulaţie pentru probe 

Taxe de in atriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorciloir 

a) autovehi ule şi remarci cu masa totală maxim autorizată de până la 3500 kg inclusiv,
este 60 lei
b) autovehi ule şi remarci cu masa totală maxim autorizată mai mare de 3.500 kg, este
1451ei.

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobondlite 
În baza L gii fondului funciar nr. 18/1991, republicată cu modificăr�le şn 
completăril ulterioare. 

a) ta a pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobîndite în
baza Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare, c excepţia celor pentru terenurile agricole şi forestiere este de 15 lei. 

VIII. ALTE TAXE 

1.Taxă pent u salubrizare:

- 100 lei avi salubrizare.

2. Taxă pen ru fotocopierea documentelor :
-0,3 lei -faţă
-0,6 lei faţă- erso

3. Taxă pen ru transmiterea de documente prin fax :
-3 lei /pagină sau fracţiune de pagină - tranmitere în România.
-1 O lei /pagin � sau fracţiune de pagină - tranmitere în Europă.

4. Taxă pent u tehnoredactare documente :
- 3 lei /pagin tehnoredactată cu caractere de 14.
- 4 lei /pagin tehnoredactată cu caractere de 12.
-5 lei /pagina tehnoredactată cu caractere de 1 O.

5. Taxă pent u printare documente :
-1 leu pagina printată cu caractere de 14.
-1,25 lei pagi a printată cu caractere de 12.
-2 lei pagina rintată cu caractere de 1 O.
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6.Taxe practicate de serviciul public Service Poeni :
-arat -300 lei/ha.
-discuit -150 lei/ha.
-transport -50 lei/h.
-fertilizat -75 lei /ha.
-erbicidat -75 lei/ha.

7.Taxă pentru eliberara de copii, conform cu originalul, a documentelor existente
in arhiva Primăriei , precum şi a documentelor existente in Primărie dar nepredate lai 
arhivă: 

- 4 lei/pagină.

·/"P\ 

f 8./faxă pentru remăsurători teren intravilav/extarvilan
'· / . 

·:i-oo lei operaţiunea.

9. Taxă pentru folosirea buldoexcavatorului :
- 75 lei/ora de funcţionare persoane fizice
- 120 lei/ora de funcţionare persoane juridice.
-15 lei/ora de staţionare la dispoziţia beneficiarului.
-2 lei /Km deplasarea utilajului.

1 O. Taxă pentru folosirea motocositoarei 
-100 lei/ha pentru islaz comunal
-150 lei/ha pentru persoane fizice.
-200 lei/ha pentru persoane juridice.

11.Taxă pentru folosire autogreder :
-150 lei/ora cu combustibil inclus pentru persoane fizice şi juridice.
-90 lei/oră pentru staţionare.

12.Taxă pentru paza obiectivelor , bunurilor, valorilor publice şi private:
-1 O lei/an de familie.

13. Taxă pentru desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor - 500 lei.
14.Taxă pentru utilizare piata agroalimentară - 3 lei/zi.
15.Taxă pentru vehicule lente - 30 lei/an.
16. Taxă pentru comerţ stradal - 1 O lei/zi.
17. Taxă pentru eliberarea Anexei 24 - 20 lei.
18.-Taxă de pescuit - 30 lei.
19-Taxă nunta - 800 lei.
20-Taxa cununii, botezuri-300 lei.
21- Taxa intruniri, simpozioane- 50 lei/ora.
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Anexam. 2 la 

H.C.L nr. 41 /23.12.2014

Procedura de cordare a facilitătălor fiscale ersoanele beneficiare de facilităti 

fiscale 

conform art. 84 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

(1) Impozit 1 pe cladiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor
de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si 
autorizatiilo , precum si alte taxe prevazute la art. 282 si art. 283 
nu se aplica entru: 

a) veterani. de razboi;
b) persoane. e fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr.

118/1990 priv"nd acordarea 
unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 
instaurata cu incepere 
de la 6 marti 1945, precum si celor deportate in strainatate ori 
constituite i 
republicat, c 
alte legi. 

prizonieri, 
modificarile si completarile ulterioare, precum si in 

(2) Persoan le prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin.
(1) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au
contribuit la Victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr.
341/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 654
din 20 iulie 2004, nu datoreaza:

a) impozitul pe cladiri pentru locuinta situata la adresa de
domiciliu; 

b) impozitul pe teren aferent cladirii prevazute la lit. a);
c) taxa asupra mijloacelor de transport aferenta unui singur

autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu. 
(3) Impozitul pe c.ladiri si impozitul pe teren nu se aplica vaduvelor

de razboi siv duvelor veteranilor de razboi care nu s-au recasatoril. 
(4) Impozitu pe cladiri, impozitul pe teren si taxa pentru

eliberarea une·. autorizatii pentru desfasurarea unei activitati 
economice nu s datoreaza de catre persoanele cu handicap grav sau 
accentuat si d� persoanele incadrate in gradul I de invaliditate. 

(5) In cazul unei cladiri, al unui teren sau al unui mijloc de
transport deti ut in comun de o persoana fizica prevazuta la alin. (1), 
( 2), ( 3) sau ( ) , scutirea fiscala se aplica integral pentru 

proprietatile etinute in comun de soti. 
(6) Scutirea de la plata impozitului pe cladiri se aplica doar

cladirii folos _te ca domiciliu de persoanele fizice prevazute la alin. 
(1), (2), (3) au (4). 

(7) Scutire de la plata impozitului pe teren se apli.ca terenului
aferent cladir i utilizate de persoanele fizice prevazute la alin. (1) 
lit. b), a.lin. (2) si alin. (4). 

(7(1) Scutir a de la plata taxei asupra mijloacelor de transpar se 
aplica doar pe tru un singur mijloc de transport, la alegerea 
persoanelor fi_ ice prevazute la alin. ( 1) si ( 2) . 

( ·; J Scutire de la plata impozitelor si taxelor locale, precum .si de
la plata impoz tului corespunzator pentru terenurile arabile, fanete si 
paduri, in sup afata de pana la 5 ha, se aplica pentru veteranii de 
razboi, vaduve e de razboi si vaduvele veteranjlor de razboj care nu s
au recasator.it.. 

( 8 ) Scuti r a de 1 a p J a ta i mp o zi tu 1 u i prevazut a la d Li. n . ( 1 ) , ( ?. ) , 
(3) sau (4) se aplica unei p�rsoane incepand cu prima zi a lunii
urmat.oare cele· in care persoana depune documentele justificativ. in
vederea scutir'j.

(9) Persoane1e fi.zice sj_/::,c.1u jur-idjce romane care rf;c.1biLit.ea:c:a s21u
modernizeaza t rmic cl.adiri]e de locuit pe care le det.in Ln 
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proprietate, 
reabilitarea 

n conditiile Ordonantei Guvernului �r.29/200Q privind 
ermica a fondului construit existent si stimularea 

economisirii nergiei termice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 
325(2002, sun scutite de impozitul pentru aceste cladiri pe perioada 
de rambursare a creditului obtinut pentru reabilitarea termica, precum 
si de taxele entru eliberarea autorizatiei de construire pentru 
lucrarile de eabilitare termica. 

(10) Impozi ul pe cladiri, impozitul pe teren, taxa asupra
mijloacelor d transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, 
avizelor si a torizatiilor, precum si alte taxe prevazute la art. 282 
si 283 se red c cu 50%, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr._ 
27/1996 privi d acordarea unor facilitati persoanelor care domiciliaza 
saU: lucreaza ·n unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia 
Biosferei "De ta Dunarii", republicata, cu modificarile ulterioare, 
pentru persoa ele fizice care domiciliaza si traiesc in localitatile 
precizate in: 

a) Hotarare Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului
special pentr sprijinirea dezvoltarii economico-sociale a unor 
localitati di Muntii Apuseni, cu modificarile ulterioare; 

b) Hotarare- Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului
special privi d unele 
masuri si act'uni pentru sprijinirea dezvoltarii economico-sociale a 
judetului Tul ea si a 
Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", cu modificarile ulterioare. 

(11) Nu se atoreaza taxa asupra succesiunii, prevazuta de Ordonanta
Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea 
notariala, re ublicata, cu modificarile ulterioare, daca incheierea 
procedurii su cesorale a fost facuta in termen de un an de la data 
decesului autorului bunurilor. Aceasta taxa nu se datoreaza nici. in 
cazul autorilor decedati anterior datei de 1 ianuarie 2005, daca 
incheierea pro edurii succesorale a fost facuta pana la data de 31 
decembrie 2005 inclusiv. 

( 12) Taxele e timbru prevazute la art. 4 alin. ( 1) din Ordonanta
Guvernului nr. 12/199�, republicata, cu modificarile ulterioare, 
referitoare la autentificarea actelor_intre vii, translative ale 
dreptului de p oprietate si ale altor drepturi reale ce au ca 
obiect terenur· fara constructii, din extravilan, se reduc la jurnatate. 

(13) Impozit 1 pe cladiri nu se datoreaza pentru cladirea unei
persoane fizic , daca: 

a) cladirea ste o locuinta noua, realizata in conditiile Legii
locuintei nr. 14_/191...§_, republicata, cu modificarile si completari 1 e 
ulterioare; sa b) cladirea este realizata pe baza de credite, in 
conformitate c Ordonanta Guvernului �_}.}/1994 privind stimularea 
investitiilor entru realizarea unor lucrari publice si constructii de 
locuinte, apro ata cu modificari prin Legea nr. 82/1995, cu 
modificarile s· completarile ulterioare. 

(14) Scutiri e de .impozit prevazute ·1a alin. (13) se apli c3 pentru o
cladire timp d 10 ani de la data dobandirii acesteia. In cazul 
instrainarii c adlrii, scutirea de impozit nu se ap ica nou.Lui 
proprietar al cesteia. 

Sun scut te de la plata impozitu.Lui pe cladiri si teren 
intravilan afe ent locuintei, urmatoarele categorii de persoane fizice: 

1-persoa ele fara venituri salilriaJe;
2-peroan le sau familiile dintr-o gospodarie care au un venit

J unar sub 350 . ei. 
3-persoa ele ale caror venituri lunare consta in exclusivitate

din Ajutor soc al conform Legii nr. 416/2001 
�,e vor ll a in calcul ven.Lturile salariale ale tuturor membrilor 

n gospodarie. car_ locuiesc 
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