ANEXA NR. 1 LA H.C.L nr. ......... / 2013

TABLOU
Cuprinzand valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora precum
si amenzile aplicabile in anul fiscal 2014
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Titlul IX
Impozite si taxe locale.
Hotararea Guvernului nr. 1309 din 27 decembrie 2012 privind nivelurile pentru valorile
impozabile, impozitele i taxele locale i alte taxe asimilate acestora, precum i amenzile aplicabile
începând cu anul fiscal 2013.
I. IMPOZITUL SI TAXA PE CL DIRI PENTRU PERSOANE FIZICE
Art. 251 aliniatele (1)-(3), (5), (6), (7) si (8) din Legea nr. 343 /2006 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 571 /2003 privind Codul fiscal stabileste:
1. In cazul persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0.1% la
valoarea impozabila a cladirii.
2. Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este
amplasata cladirea.
3.
VALORILE IMPOZABILE
pe metru p trat de suprafa construit desf urat la cl diri i alte construc ii apar inând
persoanelor fizice
Niveluri aplicabile pentru anul 2014

N
r
c
r
t

Felul cl dirilor i al altor construc ii
impozabile

0
1
A Cl dire cu cadre din beton armat sau cu
pere i exteriori din c r mid ars , sau
din orice alte materiale rezultate in urma
unui tratament termic si/sau chimic
B Cladire cu pere i exteriori din lemn, din
piatra naturala, din c r mid nears , din
v l tuci, sau din orice alte materiale
nesupuse unui tratament termic si/sau
chimic
C Cl dire-anexa cu cadre din beton armat
sau cu pere i exteriori din c r mid ars ,
sau din orice alte materiale rezultate in
urma unui tratament termic si/sau chimic

Valoarea impozabil
Cu instala ii de ap ,
canalizare, electrice,
înc lzire [condi ii
cumulative]
2
935

-lei/m2 F r instala ii de
ap , canalizare,
electrice, înc lzire
3
555

254

159

159

143

1

D Cladire-anexa cu pere i exteriori din
lemn, din piatra naturala, din c r mid
nears , din v l tuci, sau din orice alte
materiale nesupuse unui tratament termic
si/sau chimic
E In cazul contribuabilului care detine la
. aceeasi adresa incaperi situate la subsol,
la demisol si/sau la mansarda, utilizata
ca locuinta, in oricare dintre tipurile de
cladiri prevazute la lit. A-D
F In cazul contribuabilului care detine la
aceeasi adresa incaperi situate la subsol,
la demisol si/sau la mansarda, utilizate in
alte scopuri decat cel de locuinta, in
oricare dintre tipurile de cladiri
prevazute la lit. A-D

95

63

75 % din suma care s-ar
aplica cladirii

75 % din suma care
s-ar aplica cladirii

50 % din suma care s-ar
aplica cladirii

50 % din suma care sar aplica cladirii

Pentru determinarea valorilor impozabile, pe ranguri de localit i i zone în cadrul acestora, la
nivelurile men ionate în prezenta anex se va aplica urm torul coeficient de corec ie pozitiv :*
Zona din cadrul
Rangul localitatii
Coeficient de corectie
localitatii
A
III
2.30
B
III
2.20
C
III
2.10
D
III
2.00
*În conformitate cu Legea nr. 351/2001, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
na ional ora ul Cop a Micã este ora de rangul III.
II. IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI PENTRU PERSOANE JURIDICE
Art. 253 alin.1 din Legea 571 /2003 privind Codul fiscal, in cazul persoanelor juridice, impozitul
pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a
cladirii.
- alin. 2 cota de impozitare pentru anul 2014 este de 1,5%. Nivelul astfel stabilit se majoreaza
cu 20% conform prevederilor art. 287 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si
completarile ulterioare.
- alin. 4 in cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii,
valoarea impozabila se reduce cu 15%;
- alin. 6 in cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata se stabilesc urmatoarele cote de
impozitare:
- a) pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimi 3 ani anteriori anului fiscal de
referinta se stabileste cota de 10 %;
- b) pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimi 5 ani anteriori anului fiscal de
referinta se stabileste cota de 30 %.
Cota impozitului pe cladiri prevazuta la alin. (6) se aplica la valoarea de inventar a cladirii
inregistrata in contabilitatea persoanei juridice, pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima
reevaluare. Fac exceptie cladirile care au fost amortizate potrivit legii, in cazul carora cota
impozitului pe cladiri este cea prevazuta la alin. (2).
2

III. IMPOZITUL I TAXA PE TEREN
Art. 256 alin. 2-6 din Legea nr. 571/2003 Cod fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare.
Impozitul pe teren precum si taxa pe teren se stabileste luand in calcul numarul de metri patrati de
teren, rangul localitatii in care este amplasat terenul si zona sau categoria de folosinta a terenului.
1. IMPOZITUL /TAXA* PENTRU TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN
- terenuri cu constructii Art. 258 alin. 2 din Legea nr. 571 /2003 Cod Fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare.
Rangul localitatii
III
III
III
III

Zona in cadrul
localitatii
A
B
C
D

Nivelurile actualizate pentru anul 2014
Lei/ha
6545
4447
2113
1230

2. - IMPOZITUL /TAXA* PENTRU TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN
-orice alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructiiArt. 258 alin. 3-4 din Legea nr.571 /2003 Cod Fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare .
-

pentru determinarea impozitului pe terenurile situate in intravilanul orasului Copsa Mica, la
nivelurile prevazute in tabelul de mai jos, se va aplica coeficientul de corectie pozitiva 3,00
conform rangului localitatii prevazut la art. 258, alin. (5).
- lei/ha/an pentru anul 2014
IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN
-

ORICE ALT CATEGORIE DE FOLOSIN
DECÂT CEA DE TERENURI CU
CONSTRUC II -

Art. 258 alin. (4)

- lei/ha Zona

Nr.
crt.

A

B

C

D

Categoria de folosin

1

Teren arabil

28

21

19

15

2

P une

21

19

15

13

3

Fânea

21

19

15

13

4

Vie

46

35

28

19

5

Livad

53

46

35

28

6

P dure sau alt teren cu vegeta ie
forestier

28

21

19

15

7

Teren cu ape

15

13

8

x

8

Drumuri i c i ferate

x

x

x

x

9

Teren neproductiv

x

x

x

x
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3. IMPOZITUL/TAXA* PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN
Art. 258 alin. 6 din Legea nr.571 /2003 Cod Fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare.
- In cazul unui teren amplsat in extravilan, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea
suprafetei terenului, exprimata in ha, cu suma prevazuta in tabelul de mai jos, inmultita cu
coeficientul de corectie prevazut de art. 251, alin. (5), conform rangului si zonei localitatii.
lei / ha/an pentru anul 2014
IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN
Art. 258 alin. (6)

- lei/ha Zona

Nr.
crt.

A

B

C

D

Categoria de folosin
1

Teren cu construc ii

31

28

26

22

2

Teren arabil

50

48

45

42

3

P une

28

26

22

20

4

Fânea

28

26

22

20

5

Vie pe rod, alta decât cea prev zut la
nr. crt. 5.1

55

53

50

48

Vie pân la intrarea pe rod

x

x

x

x

Livad pe rod, alta decât cea prev zut
la nr. crt. 6.1

56

53

50

48

Livad pân la intrarea pe rod

x

x

x

x

7

P dure sau alt teren cu vegeta ie
forestier , cu excep ia celui prev zut la
nr. crt. 7.1

16

14

12

8

7.1

P dure în vârst de pân la 20 de ani i
p dure cu rol de protec ie

X

x

x

x

Teren cu ap , altul decât cel cu
amenaj ri piscicole

6

5

2

1

Teren cu amenaj ri piscicole

34

31

28

26

9

Drumuri i c i ferate

x

x

x

x

10

Teren neproductiv

x

x

x

x

5.1
6
6.1

8
8.1

IV. IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT
Art. 263 alin. 1-2 din Legea nr.571 /2003 Cod Fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare.
- In cazul oricareia dintre urmatoarele autovehicole, impozitul pe mijlocul de transport se
calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200
cmc sau fractiune cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:
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1. Pentru mijloacele de transport cu trac iune mecanic :
Nivelurile aplicabile in anul fiscal 2014
IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art. 263 alin. (2)
Nr.
Mijloace de transport cu trac iune mecanic
crt.
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau frac iune din aceasta)
Motorete, scutere, motociclete i autoturisme cu capacitatea cilindric de
1
pân la 1600 cm3, inclusiv
2 Autoturisme cu capacitatea cilindric între 1601 cm3 i 2000 cm3 inclusiv
3 Autoturisme cu capacitatea cilindric între 2001 cm3 i 2600 cm3 inclusiv
4 Autoturisme cu capacitatea cilindric între 2601 cm3 i 3000 cm3 inclusiv
5 Autoturisme cu capacitatea cilindric de peste 3.001 cm3
6 Autobuze, autocare, microbuze
Alte vehicule cu trac iune mecanic cu masa total maxim autorizat de
7
pân la 12 tone, inclusiv
8 Tractoare înmatriculate
II. Vehicule înregistrate
1. Vehicule cu capacitate cilindric :
1.1.
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindric < 4.800 cm3
1.2.
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindric > 4.800 cm3
2. Vehicule f r capacitate cilindric eviden iat

8
18
72
144
290
24
30
18
lei/200 cm3
3
5
100 lei/an

Pentru ata e impozitul anual se stabile te la nivelul a 50% din taxa datorat pentru motociclete,
motorete i scutere.
2. Impozitul pe mijloacele de transport marf cu masa total maxim autorizat egla sau mai
mare de 12 tone:
1. Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prev zute la art. 263 alin. (4) si (5) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, aplicabile în
anul fiscal 2014.
(4) În cazul unui autovehicul de transport de marf cu masa total autorizat egal sau mai mare de
12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunz toare prev zut în
tabelul urm tor:

Art. 263 alin. (4)
Autovehicule de transport marf cu masa total maxim autorizat egal sau mai mare
de 12 tone
Num rul de axe i greutatea brut
Impozitul
înc rcat maxim admis
(în lei/an)
Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie
Alte sisteme de suspensie
pneumatic sau
pentru axele motoare
echivalentele
recunoscute
5

I

dou axe
Masa de cel pu in 12 tone, dar
1
mai mic de 13 tone
Masa de cel pu in 13 tone, dar
2
mai mic de 14 tone
Masa de cel pu in 14 tone, dar
3
mai mic de 15 tone
Masa de cel pu in 15 tone, dar
4
mai mic de 18 tone
5 Masa de cel pu in 18 tone
II 3 axe
Masa de cel pu in 15 tone, dar
1
mai mic de 17 tone
Masa de cel pu in 17 tone, dar
2
mai mic de 19 tone
Masa de cel pu in 19 tone, dar
3
mai mic de 21 tone
Masa de cel pu in 21 tone, dar
4
mai mic de 23 tone
Masa de cel pu in 23 tone, dar
5
mai mic de 25 tone
Masa de cel pu in 25 tone, dar
6
mai mic de 26 tone
7 Masa de cel pu in 26 tone
III 4 axe
Masa de cel pu in 23 tone, dar
1
mai mic de 25 tone
Masa de cel pu in 25 tone, dar
2
mai mic de 27 tone
Masa de cel pu in 27 tone, dar
3
mai mic de 29 tone
Masa de cel pu in 29 tone, dar
4
mai mic de 31 tone
Masa de cel pu in 31 tone, dar
5
mai mic de 32 tone
6 Masa de cel pu in 32 tone

0

133

133

367

367

517

517

1169

517

1169

133

231

231

474

474

615

615

947

947

1472

947

1472

947

1472

615

623

623

973

973

1545

1545

2291

1545

2291

1545

2291

Art. 263 alin. (5)
Combina ii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport
marf cu masa total maxim autorizat egal sau mai mare de 12 tone
Num rul de axe i greutatea brut
Impozitul
înc rcat maxim admis
(în lei/an)
Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie
pneumatic sau
Alte sisteme de suspensie
echivalentele
pentru axele motoare
recunoscute

6

I

2+1 axe
Masa de cel pu in 12 tone, dar
1
mai mic de 14 tone
Masa de cel pu in 14 tone, dar
2
mai mic de 16 tone
Masa de cel pu in 16 tone, dar
3
mai mic de 18 tone
Masa de cel pu in 18 tone, dar
4
mai mic de 20 tone
Masa de cel pu in 20 tone, dar
5
mai mic de 22 tone
Masa de cel pu in 22 tone, dar
6
mai mic de 23 tone
Masa de cel pu in 23 tone, dar
7
mai mic de 25 tone
Masa de cel pu in 25 tone, dar
8
mai mic de 28 tone
9 Masa de cel pu in 28 tone
II 2+2 axe
Masa de cel pu in 23 tone, dar
1
mai mic de 25 tone
Masa de cel pu in 25 tone, dar
2
mai mic de 26 tone
Masa de cel pu in 26 tone, dar
3
mai mic de 28 tone
Masa de cel pu in 28 tone, dar
4
mai mic de 29 tone
Masa de cel pu in 29 tone, dar
5
mai mic de 31 tone
Masa de cel pu in 31 tone, dar
6
mai mic de 33 tone
Masa de cel pu in 33 tone, dar
7
mai mic de 36 tone
Masa de cel pu in 36 tone, dar
8
mai mic de 38 tone
9 Masa de cel pu in 38 tone
III 2+3 axe
Masa de cel pu in 36 tone, dar
1
mai mic de 38 tone
Masa de cel pu in 38 tone, dar
2
mai mic de 40 tone
3 Masa de cel pu in 40 tone
IV 3+2 axe
Masa de cel pu in 36 tone, dar
1
mai mic de 38 tone
Masa de cel pu in 38 tone, dar
2
mai mic de 40 tone
Masa de cel pu in 40 tone, dar
3
mai mic de 44 tone

0

0

0

0

0

60

60

137

137

320

320

414

414

747

747

1310

747

1310

128

299

299

491

491

721

721

871

871

1429

1429

1984

1984

3012

1984

3012

1984

3012

1579

2197

2197

2986

2197

2986

1395

1937

1937

2679

2679

3963
7

V

4 Masa de cel pu in 44 tone
3+3 axe
Masa de cel pu in 36 tone, dar
1
mai mic de 38 tone
Masa de cel pu in 38 tone, dar
2
mai mic de 40 tone
Masa de cel pu in 40 tone, dar
3
mai mic de 44 tone
4 Masa de cel pu in 44 tone

2679

3963

794

960

960

1434

1434

2283

1434

2283

3.Pentru remorci, semiremorci i rulote*):
Art. 263 alin. (6) din Legea nr.571 /2003 Cod Fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare.
Art. 263 alin. (6)
Remorci, semiremorci sau rulote
Masa total maxim autorizat

Nivelurile aplicabile
in anul fiscal 2014
Impozit - lei a) Pân la 1 ton inclusiv
9
b) Peste 1 ton , dar nu mai mult de 3 tone
34
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
52
d) Peste 5 tone
64
*) Cu excep ia celor care nu fac parte dintr-o combina ie de autovehicule prev zut la art. 263,
alin. (5), taxa asupra mijlocului de transport este egal cu suma corespunz toare din tabelul
urm tor:
4.Impozitul/Taxa asupra mijloacelor lente:
-se stabile te conform art. 283, alin. 3, in suma de 40 lei/vehicul/an sau de la data de intai a luni
urmatoare in care a fost dobandit si se achita in conditii similare impozitului pe mijloace de
transport.
Nivelurile aplicabile in anul
fiscal 2014
Detinatorii de vehicule lente sunt obligati la plata taxei
40 lei/an
pentru vehicule lente, care se stabileste in suma fixa, pentru
fiecare vehicul de mai jos, avand obligatia de a depune o
declaratie in termen de 30 zile de la data dobindirii sub sub
sanc iunile prev zute la art. 294 alin. (2) din Codul fiscal.
DENUMIREA VEHICULUI LENT
1.
Autocositoare
2.
Autoexcavator (excavator pe autosasiu)
3.
Autogreder sau autogreper
4.
Buldozer pe pneuri
5.
Buldoexcavator
6.
Compactor autopropulsat
7.
Excavator cu racleti pentru sapat santuri ,excavator cu rotor pentru sapat santuri sau
excavator pe pneuri
8.
Freza autopropulsata pentru canal sau pentru pamant stabilizat
8

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Freza rutiera
Incarcator cu cupa pe pneuri
Instalatie autopropulsata de sortare concasare
Macara cu greifer
Macara mobila pe pneuri
Macara turn autopropulsata
Masina autopropulsata pentru oricare din urmatoarele:
a. lucrari de terasamente
b. constructia si intretinerea drumurilor
c. descopertarea imbracamintii asfaltice la drumuri
d. finisarea drumurilor
e. forat
f. turnarea asfaltului
g. inlaturarea zapezii
Sasiu autopropulsat cu ferastrau pentru taiat lemne
Tractor pe pneuri
Troliu autopropulsat
Utilaj multifunctionat pentru intretinerea drumurilor
Vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apa
Vehicul pentru macinat si compactat deseuri
Vehicul pentru marcarea drumurilor
Vehicul pentru taiat si compactat deseuri
Motostivuitoare

V. TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR I
AUTORIZA IILOR
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor i a autoriza iilor
Art. 267 alin. (1)
Nivelurile aplicabile
1. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul urban
in anul fiscal 2014
- lei Suprafa a pentru care se ob ine certificatul de urbanism
a) pân la 150 m2 inclusiv
6
b) între 151 i 250 m2 inclusiv
7
2
c) între 251 i 500 m inclusiv
9
d) între 501 i 750 m2 inclusiv
12
e) între 751 i 1.000 m2 inclusiv
14
f) peste 1.000 m2
14 + 0,01 lei/m2 pentru
fiecare m2 care
dep e te 1.000 m2
Art. 267 alin. (4)
8 lei pentru fiecare m2
2. Taxa pentru eliberarea autoriza iei de foraje sau excav ri
afectat
Art. 267 alin. (7)
8 lei pentru fiecare m2
3. Taxa pentru eliberarea autoriza iei de construire pentru chio curi,
de suprafa ocupat de
tonete, cabine, spa ii de expunere, situate pe c ile i în spa iile publice,
construc ie
precum i pentru amplasarea corpurilor i a panourilor de afi aj, a
firmelor i reclamelor
9

Art. 267 alin. (11)
4. Taxa pentru eliberarea unei autoriza ii privind lucr rile de racorduri
i bran amente la re elele publice de ap , canalizare, gaze, termice,
energie electric , telefonie i televiziune prin cablu
Art. 267 alin. (12)
5. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de c tre comisia de
urbanism i amenajarea teritoriului, de c tre primari sau de structurile
de specialitate din cadrul consiliului jude ean
Art. 267 alin. (13)
6. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatur stradal i
adres
Art. 268 alin. (1)
în mediul urban
7. Taxa pentru eliberarea unei autoriza ii pentru
desf urarea unei activit i economice
Art. 268 alin. (2)
8. Taxa pentru eliberarea autoriza iilor de func ionare
Art. 268 alin. (3)
9. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale
sau de pe alte asemenea planuri, de inute de consiliile locale
Art. 268 alin. (4)
10. Taxa pentru eliberarea certificatului de producator
Art. 268 alin. (5)
11. Taxa pentru eliberarea /vizarea anual a autoriza iei privind
desf urarea activit ii de alimenta ie public
VI: TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAM

13 lei pentru fiecare
racord

15 lei

9 lei

70 lei

20 lei
32 lei pentru fiecare m2
sau frac iune de m2
70 lei
1300 lei

I PUBLICITATE

1. Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate. Art. 270 alin. (1) si (4-6).
- Orice persoan , care beneficiaz de servicii de reclam i publicitate în România în baza unui
contract sau a unui alt fel de în elegere încheiat cu alt persoan , datoreaz plata taxei prev zute
în prezentul articol, cu excep ia serviciilor de reclam i publicitate realizate prin mijloacele de
informare în mas scrise i audiovizuale.
- Cota taxei pentru serviciile de reclama si publicitate este de 3% din valoarea contractului,
exclusiv taxa pe valoare adaugata si se plateste la bugetul local al unit ii administrativ-teritoriale
în raza c reia persoana respectiv presteaz aceste servicii de reclam i publicitate.
2. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate. Art. 271 alin. (1).
Orice persoan care utilizeaz un panou, afi aj sau structur de afi aj pentru reclam i
publicitate într-un loc public datoreaz plata taxei anuale prev zute în prezentul articol c tre
bugetul local al autorit ii administra iei publice locale în raza c reia este amplasat panoul,
afi ajul sau structura de afi aj respectiv .
Persoanele care datoreaz aceast tax au obligatia s depun o declara ie fiscal , la
compartimentul de specialitate al autorit ii administra iei publice locale în a c rei raz este
amplasat panoul, afi ajul sau structura de afi aj, sub sanc iunile prev zute la art. 294 alin. (2) din
Codul fiscal, în termen de 30 de zile de la data amplas rii.
Art. 271 alin. (2)
Taxa pentru afisaj în scop de reclama Nivelurile aplicabile în anul
si publicitate:
fiscal 2014
- lei/m2 sau fractiune de m2 a) în cazul unui afisaj situat în locul
32
în care persoana deruleaza o
activitate economica
10

b) în cazul oricarui alt panou, afisaj
sau structura de afisaj pentru reclama
si publicitate
VII.

23

IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Pentru manifest rile artistice, competi iile sportive sau alta activitate distractiva. Art. 274
alin. (2).
- Pentru manifest rile artistice i competi iile sportive impozitul pe spectacole se stabile te asupra
încas rilor din vânzarea abonamentelor i a biletelor de intrare, prin aplicarea urm toarelor cote:
a) 2 % pentru manifest rile artistice de teatru, de oper , de operet , de filarmonic ,
cinematografice, muzicale, de circ, precum i pentru competi iile sportive interne i interna ionale;
b) 5 % pentru manifest rile artistice de genul: festivaluri, concursuri, cenacluri, serate,
recitaluri sau alte asemenea manifest ri artistice ori distractive care au un caracter
ocazional.
Art. 275 alin. (2)

Manifestarea artistica sau activitatea
distractiva:

Nivelurile aplicabile în anul
fiscal 2014
- lei/m2 a) în cazul videotecilor
0.5
b) în cazul discotecilor
0.7
- Impozitul pe spectacole se ajusteaz prin înmul irea sumei stabilite, potrivit alin. (2), cu
coeficientul de corec ie 3, corespunz tor rangului orasului Copsa Mica si se pl te te lunar, pân la
data de 15, inclusiv, a lunii urm toare celei în care se organizeaz spectacolul, la bugetul local.
VIII. SANCTIUNI.
Nivelurile aplicabile in anul fiscal 2014
1. Limitele minime i maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice
Art. 294 alin. Contraven ia prev zut la alin. (2) lit. a) se sanc ioneaz cu amend de la 70 lei
(3)
la 279 lei, iar cele de la lit. b)- d), cu amend de la 279 lei la 696 lei
Art. 294 alin. Înc lcarea normelor tehnice privind tip rirea, înregistrarea, vânzarea, eviden a i
(4)
gestionarea, dup caz, a abonamentelor i a biletelor de intrare la spectacole
constituie contraven ie i se sanc ioneaz cu amend de la 325 lei la 1578 lei.
2. Limitele minime i maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice
Art. 294 alin. (6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime i maxime ale amenzilor
(6)
prev zute la alin. (3) i (4) se majoreaz cu 300%, respectiv:
- contraven ia prev zut la alin. (2) lit. a) se sanc ioneaz cu amend de la 280
lei la 1116 lei, iar cele de la lit. b)- d), cu amend de la 1116 lei la 2784 lei.
Înc lcarea normelor tehnice privind tip rirea, înregistrarea, vânzarea, eviden a i
gestionarea, dup caz, a abonamentelor i a biletelor de intrare la spectacole
constituie contraven ie i se sanc ioneaz cu amend de la 1300 lei la 6312 lei
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IX. ALTE TAXE LOCALE
Denumire

Nivelurile aplicabile pentru anul 2014
- Taxa lei -

1.Tarif chirie teren persoane fizice
0,30 Lei/mp/an
2.Taxa pasune
Lei/ cap/ an
a) bovine adulte
40
b) bovine tineret
20
c) ovine si caprine adulte
4
d) ovine si caprine tineret
3
e)cabaline
44
3.Taxa de obor
Lei/cap/zi
a)cabaline
85
b)bovine
53
c)ovine, caprine, porcine
18
1 leu/ mp/ zi
3. Taxa ocupare temporara domeniu public
si privat
2 lei/mp/luna
4. Tarif ocupare/chirie teren persoane
juridice domeniul public si privat al
orasului
15 lei/zi
5. Taxa pentru de inerea sau utilizarea
echipamentelor destinate în scopul ob inerii
de venit
525 lei
6. Taxa pentru divort:
- se stabileste conf. Art. 283, alin. 31 taxa
pentru indeplinirea procedurii de divort pe
cale administrativa.
7. Tarife pentru plata chiriei in anul 2014 la spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta
Profil specific de activitate
a) Alimentar
b) Alimentatie publica
c) Nealimentar
d) Prestari servicii
e) Productie
f) Administrativ, birouri
g) Garaje
h) Sedii partide, asociatii nonprofit
institutii publice

Tarife chirie/redeventa/concesiune
lei/mp/luna
4
4
8
7
9
10
1.7
3
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X. TAXE SPECIALE
Denumirea

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Nivelurile aplicabile pentru anul
2014
- Taxa lei Taxe privind servicii de copiat multiplicat si scris acte necesare populatiei in
raporturile acesteia cu Primaria si serviciile publice din subordinea Consiliului local:
a) Format A4
0.5 leu/ copie
b) Format A3
0.6 leu/ copie
c) Format A2
0.7 leu/ copie
d) Format A1
1 leu/ copie
Taxa inregistrare vehicule lente si mopede
30 lei
Taxa eliberare numere pentru vehicule lente si
35 lei
mopede
Taxa parcare pe domeniul public si privat, la
2 lei/zi
manifest rile artistice, competi iile sportive sau
alta activitate distractiva.
Taxa eliberare copii dupa documente din arhiva
2 lei/ fila
Taxa urgenta certificat urbanism (pana la 48 ore)
50 lei
Taxa protectie civila
0.3 lei/mp
Taxa inchiriere sala sedinta nr. 1 Mansarda, nr. 2
50 lei/ ora
mansarda si nr. 3 Clubul Seniorilor
Taxa de inchiriere Camine Culturale:
Lei/eveniment
a) nunti
400 lei
b) botezuri, cununii
300 lei
c) alte evenimente
220 lei
d) expozitii, prezentari produse, adunari publice
20 lei/ora
e) ceremonii, comemorari funerare
nu se datoreaza
Taxa inchiriere Sala de sport
a) in perioada 01.01.2014-31.03.2014 si
40 lei/ora
01.11.2014-31.12.2014
b) in perioada 01.04.2014-31.10.2014
30 lei/ora
Taxa set formulare certificat urbanism
2 lei
Taxa set formulare autorizatie constructie
2 lei
Taxa comert ambulant, desfacere produse
20 lei/zi
agricole
Taxa aparare civila: pct. 3 din anexa nr. 1 la HCL 84/2004 va avea urmatorul cuprins 3.
Taxa de aparare civila prevazuta la litera (a) si (b) se plateste anual, in 2 rate egale pana la
31 martie si 30 septembrie inclusiv.
a) pct. 1 lit (a) din anexa nr. 1 la HCL 84/2004
va avea urmatorul cuprins a) persoane fizice
datoreaza taxa de aparare civila pentru fiecare
32 lei/an/nr.locuinta - pers. Fizice
numar de locuinta in cuantumul prevazut in
tabel
b) persoane juridice
32 lei/an/angajat - pers. Juridice
Taxa salubritate: HCL 102/2008
gospodarie la casa
locuinta
- plata se face in patru rate egale, trimestrial
(locuita)
(apartament
- pentru imobilele nelocuite sau locuite de o
170 lei/an
locuit) la bloc
singura persoana taxa se reduce cu 50%
150 lei/an
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incepand cu data de intai a lunii urmatoare
inregiatrarii cererii solicitantului.
- taxa salubritate cuprinde: colectarea,
transportul si depozitarea gunoiului menajer
si a altor deseuri, dezapezire, intretinere
spatii verzi
17. Taxa inchiriere microbuz 8 locuri
18. Taxa inchiriere microbuz 16 locuri
19. Taxa inchiriere autoutilitara
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Taxa inchiriere tractor U 683 si remorca
Taxa inchiriere atomizor
Taxa inchiriere pompa sumersibila
Taxa inchiriere buldoexcavator
Taxa inchiriere automaturatoare
Taxa eliberare certificat fiscal in ziua depunerii
cererii

gospodarie la casa
(locuita)
170 lei/an

locuinta
(apartament
locuit) la bloc
150 lei/an

2.2 lei/ km
15 lei/ ora stationare
2,7 lei/ km
15 lei/ ora stationare
2,7 lei/ km
15 lei/ ora stationare
90 lei/ ora
25 lei/ ora
10 lei/ ora
100 lei/ora
200 lei/ora
10 lei

XI. TAXE ZILNICE PENTRU PIATA AGROALIMENTARA, TARGURI SI OBOARE
Explicatia
1. Taxa inchiriat boxa de carne
2. Taxa vanzare produse din autovehicol piata
agroalimentara si alte locuri stabilite
3. Taxa vanzare pasari,iepuri
4. Taxa vanzare miei vii pentru sacrificare
5. Taxa folosire platou piata si alte locuri
stabilite pentru vanzare produse
6. Taxa vanzare brazi
7. Taxa vanzare pui de o zi
8. Taxa vanzare ovine, caprine, porci pana la 6
luni
9. Taxa vanzare bovine, bubaline, cabaline
porci peste 6 luni
10. Taxa inchiriere boxa depozit
11. Taxa inchiriere mese piata agroalimentara
12. Taxa inchiriere cantare cu greutati
13. Taxa parcare autovehicol
14. Taxa stationare autovehicol domeniul
public si privat
15. Taxa inchiriat tavi branzeturi
16. Taxa desfacere produse in targuri, oboare
precum si la alte activitati

Nivelurile aplicabile pentru anul 2014
10 lei
6 lei/ mp/ zi
1.5 lei/ buc.
3 lei/ buc
1 leu/ mp/ zi
2.50 lei/ buc
0.50 lei/ buc
2 lei/ cap
3 lei/ cap
8 lei/ zi
4 lei/ zi
2 lei/ buc
1 leu/ ora
10 lei/ zi
2 lei/ buc/ zi
25 lei/ zi
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XII. TAXE DE TIMBRU EXTRAJUDICIARE
-extras din Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modific rile
ulterioare.ANEXA LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
Nr. Extras din norma juridic
crt.

- lei CAPITOLUL I

Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instan e,
Ministerul Justi iei i Libert ilor Cet ene ti, Parchetul de pe lâng Înalta Curte de
Casa ie i Justi ie i de notarii publici, precum i pentru alte servicii prestate de unele
institu ii publice

1

2

3

4

Eliberarea de c tre organele administra iei publice centrale i
locale, de alte autorit i publice, precum i de institu ii de stat,
care, în exercitarea atribu iilor lor, sunt în drept s certifice
anumite situa ii de fapt, a certificatelor, adeverin elor i a
oric ror alte înscrisuri prin care se atest un fapt sau o situa ie,
cu excep ia acelor acte pentru care se pl te te o alt tax
extrajudiciar de timbru mai mare

Eliberarea certificatului de produc tor

2

Punct abrogat prin art.
80 lit. j) din Ordonanta
Guvernului nr. 36/2002
privind impozitele si
taxele locale

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe
cap de animal:

X

- pentru animale sub 2 ani

2

- pentru animale peste 2 ani

2

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

X

- pentru animale sub 2 ani

2

- pentru animale peste 2 ani

5
Punct abrogat prin art.
1, pct. 144 din Legea
nr. 174/2004 pentru
aprobarea Ordonan ei
Guvernului nr. 92/2003
privind
Codul
de
procedur fiscal

5

Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscal

6

Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale i a altor
certificate medicale folosite în justi ie

2

7

Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar

2

15

8

Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civil a schimb rii
numelui i sexului

15

9

Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civil a desfacerii
c s toriei

2

10

Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civil române, a
actelor de stare civil întocmite de autorit ile str ine

2

11

Reconstituirea i întocmirea ulterioar , la cerere, a actelor de
stare civil

2

12

Eliberarea altor certificate de stare civil
pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

2

în locul celor

CAPITOLUL II
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate i înscrierea men iunilor
în acestea, precum i pentru eliberarea permiselor de vân toare i de pescuit

1

Acte de identitate:

X

a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru
cet enii români, eliberarea sau prelungirea valabilit ii actelor
de identitate pentru cet enii
str ini i pentru persoanele
f r cet enie, precum i înscrierea men iunilor privind
schimbarea domiciliului sau a re edin ei cet enilor români

5

Abrogat prin Ordonan a
b) înscrierea men iunilor privind schimbarea domiciliului sau
de urgen a Guvernului
a re edin ei
nr. 70/2009
c) viza anual a carnetelor de identitate ale cet enilor str ini i
ale persoanelor f r cet enie

6

d) eliberarea unor noi c r i, buletine, carnete de identitate i Abrogat prin Ordonan a
legitima ii provizorii în locul celor pierdute, furate sau de urgen a Guvernului
deteriorate
nr. 70/2009
2

Înregistrarea cererilor persoanelor fizice i juridice privind Abrogat prin Ordonan a
furnizarea unor date din Registrul permanent de eviden a de urgen a Guvernului
popula iei
nr. 70/2009

3

Eliberarea sau viza anual a permiselor de vân toare

3

4

Eliberarea sau viza anual a permiselor de pescuit

2

CAPITOLUL III
Taxe pentru examinarea conduc torilor de autovehicule în vederea ob inerii permiselor
de conducere
1

Taxe pentru examinarea candida ilor care au absolvit o coal
de conduc tori de autovehicule:

x

a) ob inerea permisului de conducere pentru autovehicule din
categoriile i subcategoriile A, A1, B, B1 i B+E

6
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b) ob inerea permisului de
autovehicule din categoria A

conducere

valabil

pentru

Abrogat prin Ordonan a
de urgen a Guvernului
nr. 70/2009

c) ob inerea permisului de conducere valabil pentru Abrogat prin Ordonan a
autovehicule apar inând uneia dintre categoriile sau de urgen a Guvernului
subcategoriile B, B1, B+E
nr. 70/2009
d) ob inerea permisului de conducere pentru autovehicule din
categoriile i subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E,
C1+E, D1+E, Tb i TV

28

e) ob inerea permisului de conducere valabil pentru Abrogat prin Ordonan a
autovehicule apar inând uneia dintre categoriile sau de urgen a Guvernului
subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv
nr. 70/2009
Abrogat prin Ordonan a
f) ob inerea permisului de conducere valabil pentru
de urgen a Guvernului
autovehicule din categoriile C+E, D+E
nr. 70/2009

2

Taxe pentru examinarea persoanelor c rora le-a fost anulat
permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul
anulat, precum i a persoanelor care au fost respinse de trei ori
la examenul pentru ob inerea aceleia i categorii a permisului
de conducere, precum i pentru persoanele care nu au absolvit
o coal de conduc tori de autovehicule, cu excep ia celor
pentru categoriile B, B1, B+E

3

Taxe pentru examinarea persoanelor c rora le-a fost anulat Abrogat prin Ordonan a
permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul de urgen a Guvernului
anulat
nr. 70/2009

4

Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de Abrogat prin Ordonan a
trei ori la examenul pentru ob inerea aceleia i categorii a de urgen a Guvernului
permisului de conducere
nr. 70/2009

84

CAPITOLUL IV
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor i remorcilor, autorizare provizorie de circula ie
i autorizare de circula ie pentru probe
Taxe de înmatriculare permanent
autovehiculelor i remorcilor:

1

2

sau

temporar

a

x

a) autovehicule i remorci cu masa total maxim autorizat
de pân la 3.500 kg inclusiv

60

b) autovehicule i remorci cu mas total maxim autorizat
cuprins între 750 kg i 3500 kg, inclusiv

Abrogat prin Ordonan a
de urgen a Guvernului
nr. 70/2009

c) autovehicule i remorci cu mas total maxim autorizat
mai mare de 3500 kg

145

Tax de autorizare provizorie a circula iei autovehiculelor i
remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar

9

17

3

Taxe de autorizare a circula iei pentru probe a autovehiculelor
i remorcilor

414

CAPITOLUL IV
Tax pentru furnizare date
Înregistrarea cererilor persoanelor fizice i juridice privind
furnizarea unor date din Registrul na ional de eviden a
persoanelor, precum i din Registrul na ional de eviden a
permiselor de conducere i certificatelor de înmatriculare i
din registrele jude ene i al municipiului Bucure ti de eviden
a permiselor de conducere i certificatelor de înmatriculare

5

CAPITOLUL V
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza
Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare

1

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra
terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr.
18/1991, republicat , cu modific rile i complet rile
ulterioare, cu excep ia celor pentru terenurile agricole i
forestiere

Presedinte
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Contrasemneaza
Secretar
Serban Dorin
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