ANEXA NR. 10
la Hotărârea Consiliului local al comunei intereag
nr.____ din ____________

TAXĂ
pentru contribuabilii persoane fizice care au în proprietate cazane de
fabricat rachiu, prese de ulei, mori pentru cereale, gatere şi fierăstraie
mecanice bazice pentru lemn, darace, pive sau mori pentru boia de ardei
pentru anul 2013

lei/zi
Taxa pentru
Denumirea taxei
anul 2013
1. Cazane de fabricat rachiu, mori
pentru cereale, prese de ulei,
fierăstraie mecanice pentru lemn,
prese de ulei

14

2. Gatere şi fierăstraie mecanice
bazice

14

AEXA R.6
la Hotărârea Consiliului local al comunei Şintereag
nr.____ din ___________
TAXA
PETRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI
PUBLICITATE PETRU AUL 2013
Art.271 alin.(2)
NIVELURILE PENTRU
Taxă pentru afişaj în scop de
ANUL 2013
reclamă şi publicitate
- lei/mp sau fracţiune de
mp a) în cazul unui afişaj situat
la locul în care persoana
derulează o activitate
economică

32

b) în cazul oricărui alt
panou, afişaj sau structură de
afişaj pentru reclamă şi
publicitate

23

ANEXA NR.7
La Hotărârea Consiliului local al comunei intereag
nr.____ din ____________

IMPOZITUL
PE SPECTACOLE PENTRU ANUL 2013

Manifestarea artistică sau activitatea
distractivă:
lei/m.p.
Art.275 alin.(2)

a) în cazul
videotecilor

2

b)în cazul discotecilor

3

ANEXA NR. 8
la Hotărârea Consiliului local al comunei intereag
nr.____ din ____________

TAXĂ
PETRU FOLOSIREA LOCURILOR PUBLICE PETRU AUL 2013
(TÂRGURI)

TÂRGUL DE ANIMALE INTEREAG
lei/mp/zi

DENUMIREA TAXEI

Taxa
pentru
anul 2013

Pentru vânzarea de animale ca:
1. bovine, bubaline, cabaline - adulte
2. tineret bovine, bubaline, cabaline şi porcine
adulte
3. ovine, caprine şi tineret porcine
4. purcei până la 10 săptămâni, miei, iezi şi
păsări ca: gâşte şi curci
5. iepuri şi alte animale mici
6. pui de o zi
7. Pentru intrarea în târg cu autovehicule şi
atelaje fără marfă
8. Pentru vânzarea furajelor şi cerealelor
direct din maşină (funcţie de suprafaţa
ocupată de maşină), platou sau masă – lei /zi
9. Pentru comercializarea produselor
industriale la mese şi tarabe – lei/mp/zi

3
3
2
1
1
1
1
1
2

ANEXA NR. 1
la Hotărârea Consiliului local al comunei intereag
nr.____ din ____________

IMPOZITUL I TAXA PE CLĂDIRI PENTRU ANUL 2013
VALORILE IMPOZABILE pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri, in cazul persoanelor fizice
Art.251 alin.(3)

Valoarea impozabilă
- lei/mp Cu instalaţii de
Fără instalaţii de
apă, canalizare,
apă, canalizare,
electrice şi
electrice şi
încălzire (condiţii
încălzire
cumulative)
2

Tipul clădirii

0
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. Cladire-anexa 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 adresă încăperi
amplasate la subsol, demisol
şi/sau la mansardă, utilizate în alte
scopuri decît cel de locuinţă, în
oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit.A-D

1

935

555

254

159

159

143

95

63

75% din
suma care s-ar
aplica clădirii.

75% din
suma care s-ar
aplica clădirii

50% din
suma care s-ar
aplica clădirii

50% din
suma care s-ar
aplica clădirii

2

ANEXA nr.2
La Hotărârea Consiliului local al comunei intereag
nr.____ din ____________

IMPOZITUL I TAXA*) PE TEREN PENTRU ANUL 2013

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU
CONSTRUCŢII
Art.258 alin(2)

Nivelurile impozitului, pe ranguri de localităţi - lei/ha
Zona în
cadrul
localităţii

Conform Legii nr. 351/2001rangul satului Şintereag este IV – sat reşedinţă de
comună, iar satele Şintereag-Gară, Sieu-Sfîntu, Blajenii de Jos, Blăjenii de
Sus, Caila, Cociu sunt de rang V - sate componente ale comunei
IV

V

A

889

711

B

-

534

IM IMPOZITUL/TAXA*)PE TEREURILE AMPLASATE Î ITRAVILA
- ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSIŢĂ DECÂT CEA DE TEREURI CU
COSTRUCŢII-

Art. 258 alin.(4)

LEI/HA
Zona

Nr.
crt.

Categoria de

A
folosinţă

B

1

Teren arabil

-

-

-

-

28

21

-

-

2

Păşune

-

-

-

-

21

19

-

-

3

Fâneaţă

-

-

-

-

21

19

-

-

4

Vie

-

-

-

-

46

35

-

-

5

Livadă

-

-

-

-

53

46

-

-

6

Pădure sau alt teren cu

-

-

-

-

28

21

-

-

vegetaţie forestieră

7

Teren cu ape

-

-

-

-

15

13

-

-

8

Drumuri şi căi ferate

-

-

-

-

X

X

-

-

9

Neproductiv

-

-

-

-

x

X

-

-

NOTĂ:
Art. 258 alin (5): suma stabilita conform alin (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător rangului localităţii
:rangul IV de 1,10 şi rangul V de 1,05.

*) Începând cu data de 1 ianuarie 2008, pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unităţilor administrativteritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe
teren, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după
caz, în condiţii similare impozitului pe teren.
**) In cazul impozitului pe terenurile amplasate în intravilan pentru a nu majora sau diminua, după caz, nivelurile respective,
ca efect al rotunjirilor la a doua zecimală în urma conversiei generată de aplicarea Legii nr. 348/2004 privind denominarea
monedei naţionale, s-a procedat la raportarea nivelurilor impozitului pe teren în lei/ha, ţinând seama de faptul că 1 mp= 0,0001
ha.

IM IMPOZITUL/TAXA*) PE TEREURILE AMPLASATE Î EXTRAVILA

Art. 258 alin.(6)

Nr.
crt.

LEI/HA

Zona
Categoria

A

B

C

D

de folosinţă
1.

Teren cu constructii

-

-

-

-

31

28

26

22

2.

Teren arabil

-

-

-

-

50

48

45

42

3.

Pasune

-

-

-

-

28

26

22

20

4.

Faneata

-

-

-

-

28

26

22

20

5.

Vie pe rod, alta decat cea
pevazuta la nr. crt. 5.1

-

-

-

-

55

53

50

48

5.1

Vie până la intrarea pe rod

-

-

-

-

X

X

X

X

6.

Livadă pe rod, alta decat cea
pevazuta la nr. crt. 6.1

-

-

-

-

56

53

50

48

6.1

Livadă până la intrarea pe rod

-

-

-

-

X

X

X

X

-

-

-

-

16

14

12

8

7.

Pădure sau alt teren cu
vegetaţie
forestieră
cu
exceptia celui prevazut la nr.
crt. 7.1
Pădure în vârstă de până la 20

-

-

-

-

X

X

X

X

7.1

De ani şi padure cu rol de
protecţie

8.

Teren cu apa, altul decat cel cu
amenajări piscicole

-

-

-

-

6

5

2

1

8.1

Teren cu amenajari piscicole

-

-

-

-

34

31

28

26

-

-

-

-

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

X

X

9
10
NOTĂ:

Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

Art. 258 alin (6): suma stabilita se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător rangului localităţii :rangul IV de 1,10 şi
rangul V de 1,05.

*) Începând cu data de 1 ianuarie 2008, pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unităţilor administrativteritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe teren,
care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în
condiţii similare impozitului pe teren.

AEXA R. 3
la Hotărârea Consiliului local al comunei Şintereag
nr.____ din ____________

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRASPORT PETRU AUL 2013

Art.263(alin.2)
Mijloace de transport cu tractiune mecanica
I.Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3
sau fracţiune din aceasta)

1. Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu
capacitatea
cilindrica de pana la 1600 cm3 inclusiv

8

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică intre 1601 cm3
si 2000 cm3 inclusiv

18

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică intre 2001 cm3
si 2600 cm3 inclusiv
4.Autoturisme cu capacitatea cilindrică intre 2601 cm3
si 3000 cm3 inclusiv

72
144

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001
cm3

290

6. Autobuze, autocare, microbuze

24

7. Alte vehicule cu tracţiune mecabică cu masa totală
maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv.

30

8. Tractoare inmatriculate

18

II. Vehicule înregistrate

1.Vehicule cu capacitate cilindrică:

lei/200 cm3

1.1.Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică <4.800
cm3

4

1.2.Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică >4.800
cm3

6

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

150 lei/an

ANEXA NR. 9
la Hotărârea Consiliului local al comunei intereag
nr.____ din ____________

TAXĂ
pentru persoanele fizice şi juridice care ocupă temporar locuri publice,
precum şi suprafeţe în faţa unităţilor sau atelierelor de prestări servicii,
pentru anul 2013

Denumirea taxei
1. Taxa pentru depozitarea diverselor
materiale – lei/mp/zi
2. Taxa pentru amenajarea de terase
primăvară-toamnă – lei/mp/lună
3. Taxa pentru utilizarea suprafeţelor
de teren închiriate temporar din
domeniul public cu prilejul diferitelor
manifestări – lei/mp/zi

Taxa pentru anul
2013
7
15

24

ANEXA NR.11
la Hotărârea Consiliului local al comunei intereag
nr.____ din ___________
TAXĂ
EXTRAJUDICIARĂ DE TIMBRU
Extras din norma juridică

-LEICAPITOLUL I

Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe,
Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţi 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 atribuţiilor lor, sunt în drept să
certifice anumite situaţii de fapt, a
certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte
2
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
2. Eliberarea certificatelor de producător
Punct abrogat prin art.80 lit.j
din O.G. nr.36/2002 privind
impozitele şi taxele locale
3. Eliberarea certificatelor de proprietate
asupra animalelor, pe cap de animal:
-pentru animale sub 2 ani
-pentru animale peste 2 ani.
4. Certificarea (transrierea) transmisiunii
proprietăţii asupra animalelor, pe cap de
animal, în bilete de proprietate:
- pentru animale sub 2 ani
- pentru animale peste 2 ani
5. Eliberarea certificatelor de atestare fiscală

6. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare
civilă a schimbării numelui şi sexului
7. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare
civilă a desfacerii căsătoriei.
1

X
2
2
X
2
5
Punct abrogat prin art.1
pct.144 din Legea
nr.174/2004 pentru aprobarea
O.G. nr.92/2003 privind
Codul de procedură fiscală.
15
2

8. Transcrierea, la cerere, în registrele de
stare civilă române, a actelor de stare civilă
întocmite de autorităţile străine

2

9. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la
cerere, a actelor de stare civilă
2
10. Eliberarea altor certificate de stare civilă
2
în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau
deteriorate
CAPITOLUL IV
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de
circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe
1. .Taxe de înmatriculare permanentă sau
temporară a autovehiculelor şi remorcilor:
X

a)autovehicule şi remorci cu masa totală
maximă autorizată de până la 3500 kg
inclusiv

60

b)autovehicule şi remorci cu masa totală
maximă autorizată cuprinsă între 750 kg
inclusiv şi 3.500 kg inclusiv
c)autovehicule şi remorci cu masa totală
maximă autorizată mai mare de 3.500 kg

Abrogat prin Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului
nr.70/2009
145

2. Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei
autovehiculelor şi remorcilor
9
neînmatriculate permanent sau temporar
3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru
414
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.

1.

Taxe pentru eliberarea titlurilor de
proprietate
asupra terenurilor dobândite în baza Legii
fondului funciar nr.18/1991, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare

2

15

*) 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 Oicial al Romîniei, Partea I, nr.1079 din 24 noiembrie
2004, aprobată prin Legea nr.34/2005, în scopul finalizării elberării titlurilor de proprietate,
eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere se fac
gratuit.

3

ANEXA NR.12
la Hotărârea Consiliului local al comunei intereag
nr.____ din ____________

SANCŢIUNI

- lei Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice
Art.294 alin (3)

Contravenţia prevăzută la alin (2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la
70 de lei la 279 de lei, iar cele de la lit.b)-d) cu amendă de la 279de lei la
696 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 325 lei la 1578 lei.

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice

Art.294 ali.(6)

(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 280 lei la 1116 lei, iar cele de la lit.,,b”-,,d” cu amendă de la 1116 lei
la 2784 lei.

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea,
evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de
intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă de la 1300 lei la 6312 lei.

NOTĂ:
. Articolele şi aliniatele invocate în tabelul de mai sus au următorul cuprins:
ART. 254
Dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor
……………………………………………………………………………………..
(5) Orice persoană care dobândeşte, construieşte sau înstrăinează o clădire are obligaţia de a
depune o declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice
locale în a cărei rază de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data
dobândirii, înstrăinării sau construirii.
(6) Orice persoană care extinde, îmbunătăţeşte, demolează, distruge sau modifică în alt mod
o clădire existentă are obligaţia să depună o declaraţie în acest sens la compartimentul de
specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la data la care
s-au produs aceste modificări.
(7) Înstrăinarea unei clădiri, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi
efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra clădirii respective nu are stinse
orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului
local al unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasată clădirea sau al celei unde îşi are

domiciliul fiscal contribuabilul în cauză, cu termene de plată scadente până la data de întâi a
lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face
prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei
publice locale. Actele prin care se înstrăinează clădiri cu încălcarea prevederilor prezentului
alineat sunt nule de drept.
ART. 259
Dobândiri şi transferuri de teren, precum şi alte modificări aduse terenului
……………………………………………………………………………………
(6) Orice persoană care dobândeşte teren are obligaţia de a depune o declaraţie privind
achiziţia terenului la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în
termen de 30 de zile, inclusiv, care urmează după data achiziţiei.
(6^1) Înstrăinarea unui teren, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi
efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra terenului respectiv nu are stinse
orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului
local al unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau al celei unde îşi are
domiciliul fiscal contribuabilul în cauză, cu termene de plată scadente până la data de întâi a
lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face
prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei
publice locale. Actele prin care se înstrăinează terenuri cu încălcarea prevederilor prezentului
alineat sunt nule de drept.
(7) Orice persoană care modifică folosinţa terenului are obligaţia de a depune o declaraţie
privind modificarea folosinţei acestuia la compartimentul de specialitate al autorităţii
administraţiei publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, care urmează după data
modificării folosinţei.
ART. 264
Dobândiri şi transferuri ale mijloacelor de transport
…………………………………………………………………………………….
(4) Orice persoană care dobândeşte/înstrăinează un mijloc de transport sau îşi schimbă
domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală cu privire la
mijlocul de transport, la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice
locale pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile
inclusiv de la modificarea survenită.

(5) Înstrăinarea unui mijloc de transport, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu
poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport
respectiv nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu,
cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este înregistrat mijlocul de
transport, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are
loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de
compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se
înstrăinează mijloace de transport cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de
drept.
ART. 267
Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a altor avize
asemănătoare
………………………………………………………………………………………….
(14) Pentru taxele prevăzute în prezentul articol, stabilite pe baza valorii autorizate a
lucrărilor de construcţie, se aplică următoarele reguli:
………………………………………………………………………………………
b) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15
zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie
să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de
specialitate al autorităţii administraţiei publice locale;

ART. 277
Plata impozitului
…………………………………………………………………………………………
(2) Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a depune o
declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până la
data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole. Formatul declaraţiei se
precizează în normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul
Administraţiei şi Internelor.
ART. 294

Sancţiuni
(1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage răspunderea
contravenţională sau penală, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

disciplinară,

(2) Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 254 alin. (5) şi (6),
art. 259 alin. (6) şi (7), art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin.
(2) şi art. 290;
b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 254 alin. (5) şi (6), art. 259 alin. (6)
şi (7), art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. (2) şi art. 290;
c) nerespectarea prevederilor art. 254 alin. (7), ale art. 259 alin. (6^1) şi ale art. 264 alin. (5),
referitoare la înstrăinarea, înregistrarea/radierea bunurilor impozabile, precum şi la
comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;
d) refuzul de a furniza informaţii sau documente de natura celor prevăzute la art. 295^1,
precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.
(3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 60 lei la 240 lei,
iar cele de la alin. (2) lit. b) - d), cu amendă de la 240 lei la 600 lei.

ART. 295^1
Implicaţii bugetare ale impozitelor şi taxelor locale
În vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de
specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au competenţa de a solicita informaţii
şi documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei
impozabile ori taxabile, după caz, iar notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, organele de
poliţie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere
şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor
simple, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi orice altă entitate
care deţine informaţii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, după caz, ori
la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligaţia furnizării acestora fără plată.

AEXA R. 5
la Hotărârea Consiliului local al comunei Şintereag
nr.____ din ____________

TAXA
PETRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A
AUTORIZAŢIILOR PETRU AUL 2013
Art.267(1)

Taxa pentru eliberarea
certificatului de urbanism în,
mediul rural

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de
urbanism

NIVELURILE
PENTRU ANUL
2013
Taxa, in lei

a) până la 150 mp inclusiv

3

b) între 151 şi 250 mp inclusiv

4

c) între 251 şi 500 mp inclusiv

5

d) între 501 şi 750 mp inclusiv

6

e) între 751 şi 1.000 mp inclusiv

7

f) peste 1.000 mp

7+ 0,01 lei/mp
pentru fiecare mp
care depăşeşte
1.000 mp

Art.267(4)

Taxa pentru eliberarea
autorizaţiei de foraje sau
excavări

8 lei pentru fiecare
mp de teren afectat

Art.267(7)

Taxa pentru eliberarea
autorizaţiei de construire pentru
chioşcuri, tonete, cabine, spaţii

8 lei pentru
fiecare mp de
suprafaţă ocupată

de expunere, situate pe căile şi în
spaţiile publice, precum şi pentru
amplasarea corpurilor şi a
panourilor de afişaj, a firmelor şi
reclamelor
Art.267(11)

Art.267(12)

Art.267(13)

Art.268(1)

Art.268(2)

Art.268(3)

de construcţie

Taxa pentru eliberarea unei
autorizaţii privind lucrările de
branşamente la reţelele publice
de apă, canalizare, gaze, termice,
energie electrică, telefonie şi
televiziune prin cablu

13 lei pentru
fiecare racord

Taxa pentru avizarea
certificatului de urbanism de
către comisia de urbanism şi
amenajarea teritoriului, de către
primari sau de structurile de
specialitate din cadrul consiliului
judeţean

15 lei

Taxa pentru eliberarea
certificatului de nomenclatură
stradală şi adresă

9 lei

Taxa pentru eliberarea unei
autorizatii pentru desfasurarea
unei activitati economice

15 lei

Taxa pentru eliberarea
autorizatiilor sanitare de
functionare

20 lei

Taxa pentru eliberarea de copii
heliografice de pe planurile
cadastrale sau alte asemenea
planuri, deţinute de consiliile

32 lei pentru
fiecare mp sau
fractiune de mp

locale
Art. 268(4)

Taxa pentru eliberarea
certificatului de producator

65 lei

Art. 268(5)

Taxa pentru eliberarea/vizarea
anuala a autorizatiei privind
desfasurarea activitatii de
alimentatie publica

300 lei

AEXA R. 4
la Hotărârea Consiliului local al comunei Şintereag
nr.____ din ____________

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRASPORT PETRU AUL 2013

Art.263 alin(4)
I. Pentru autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă
autorizată egală sau mai mare de 12 tone
Impozitul (în lei/an)

Numărul de axe şi
greutatea brută încărcată
maximă admisă

I. două axe
1. Masa de cel puţin 12
tone, dar mai mica de 13
tone
2. Masa de cel puţin 13
tone, dar mai mică de 14
tone
3. Masa de cel puţin 14
tone, dar mai mică de 15
tone
4. Masa de cel puţin 15
tone, dar mai mică de 18
tone

Ax (e) motor
(oare) cu
sistem de
suspensie
pneumatică
sau
echivalentele
recunoscute

Alte sisteme de
suspensie pentru
axele motoare

0

133

133

367

367

517

517

1.169

5. Masa de cel puţin 18
tone
II. 3 axe
1. Masa de cel puţin 15
tone, dar mai mică de 17
tone
2. Masa de cel puţin 17
tone, dar mai mică de 19
tone
3. Masa de cel puţin 19
tone, dar mai mică de 21
tone
4. Masa de cel puţin 21
tone, dar mai mică de 23
tone
5. Masa de cel puţin 23
tone, dar mai mică de 25
tone
6. Masa de cel puţin 25
tone, dar mai mică de 26
tone
7.Masa de cel puţin 26
tone
III. 4 axe
1. Masa de cel puţin de
23 tone, dar mai mică de
25 tone
2. Masa de cel puţin de
25 tone, dar mai mică de
27 tone
3. Masa de cel puţin de
27 tone, dar nu mai mică
de 29 tone
4. Masa de cel puţin de
29 tone, dar mai mică de
31 tone
5. Masa de cel puţin de

517

1.169

133

231

231

474

474

615

615

947

947

1.472

947

1.472

947

1.472

615

623

623

973

973

1.545

1.545

2.291

1.545

2.291

31 tone, dar mai mică de
32 tone
6.Masa de cel puţin 32
tone

1.545

2.291

Art.263 alin(5)
II. Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere)
de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12
tone
Impozitul (în lei/an)
Numărul de axe
Alte sisteme de
Ax (e) motor
şi greutatea brută încărcată
suspensie pentru
(oare) cu
maximă admisă
sistem de
axele motoare
suspensie
pneumatică
sau
echivalentele
recunoscute
I. 2+1 axe
1. Masa de cel puţin de 12
tone, dar mai mică de 14
tone
2. Masa de cel puţin de
14 tone, dar mai mică de
16 tone
3. Masa de cel puţin de
16 tone, dar mai mică de
18 tone
4. Masa de cel puţin de
18 tone, dar mai mică de
20 tone
5. Masa de cel puţin de
20 tone, dar mai mică de
22 tone
6. Masa de cel puţin de

0

0

0

0

0

60

60

137

137

320

320

414

22 tone, dar mai mică de
23 tone
7. Masa de cel puţin de
23 tone, dar mai mică de
25 tone
8. Masa de cel puţin de
25 tone, dar mai mică de
28 tone
9. Masa de cel puţin 28
tone
II. 2+2 axe
1. Masa de cel puţin de
23 tone, dar mai mică de
25 tone
2. Masa de cel puţin de
25 tone, dar mai mică de
26 tone
3. Masa de cel puţin de
26 tone, dar mai mică de
28 tone
4. Masa de cel puţin de
28 tone, dar mai mică de
29 tone
5. Masa de cel puţin de
29 tone, dar mai mică de
31 tone
6. Masa de cel puţin de
31 tone dar mai mică de
33 tone
7. Masa de cel puţin de
33 tone, dar mai mică de
36 tone
8. Masa de cel puţin de
36 tone,dar mai mică de
38 tone
9. Masa de cel puţin 38
tone
III. 2+3 axe
1. Masa de cel puţin de

414

747

747

1.310

747

1.310

128

299

299

491

491

721

721

871

871

1.429

1.429

1.984

1.984

3.012

1.984

3.012

1.984

3.012

1.579

2.197

36 tone, dar mai mică de
38 tone
2. Masa de cel puţin de
38 tone, dar mai mică de
40 tone
3. Masa de cel puţin 40
tone.
IV. Vehicule cu 3+2 axe
1. Masa de cel puţin de
36 tone, dar mai mică de
38 tone
2. Masa de cel puţin de
38 tone, dar mai mică de
40 tone
3. Masa de cel puţin de
40 tone, dar mai mică de
44 tone
4. Masa de cel puţin 44
tone.
V. 3+3 axe
1. Masa de cel puţin de
36 tone, dar mai mică de
38 tone
2. Masa de cel puţin de
38 tone, dar mai mică de
40 tone
3. Masa de cel puţin de
40 tone,dar mai mică de
44 tone
4.Masa de cel puţin 44
tone.

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

2.197

.2986

2.197

2.986

1.395

1.937

1.937

2.679

2.679

3.963

2.679

3.963

794

960

960

1.434

1.434

2.283

1.434

2.283

Masa totală maximă autorizată

Impozit
-lei-

a. până la 1 tonă, inclusiv

9

b. peste 1 tonă dar nu mai mult de 3 tone, inclusiv

34

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

52
64

