
Anexa nr.12 la Hotărârea nr.42 /2014

Scutiri şi facilităţi pentru persoanele fizice pe anul 2015

Art.262 lit.a )- Sunt scutite de taxa asupra mijloacelor de transport
autoturismele, motocicletele cu ataş şi mototriciclurile care aparţin persoanelor
cu handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului acestora;
Art.280.- Taxa hotelieră nu se aplică pentru :

a.)persoanele fizice în vârstă de până la 18 ani inclusiv;
b.)persoanele fizice cu handicap grav  sau accentuat ori persoanele

invalide de gradul I ;
c.)pensionarii sau studenţii ;
d)veteranii de război,
e.)văduvele de război sau văduvele veteranilor de război care nu s-au

recăsătorit:
f.)persoanele fizice prevăzute la art.1 al Decretului- Lege nr.118/1990,

republicat cu modificările şi completările ulterioare;
g.)soţul sau soţia uneia dintre persoanele fizice menţionate la lit.b,) –

g.), care este cazat/ cazată împreună cu o persoană menţionată la lit.b) – g).

Art.284 alin.(1).- Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra
mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi
autorizaţilor precum şi alte taxe prevăzute la art.282 şi art.283   nu se aplică
pentru :
a.) veteranii de război;
b.) persoanele fizice prevăzute la art.1 al Decretului-Lege nr.118/1990 privind

acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare,precum şi în alte legi;

alin.2).- Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi taxa asupra mijloacelor de
transport nu se aplică persoanelor fizice pervăzute la art.6 şi art.10 alin.1 lit.k
din Legea nr.42/1990;
alin.3).- impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren  nu se aplică văduvelor de
război şi văduvelor veteranilor de război care nu s-au recăsătorit;
alin.4) – impozitul pe clădiri , impozitul pe teren, pentru persoanele cu
handicap grav sau accentuat şi persoanele invalide de gradul I .

alin.(5) În cazul unui clădiri, al unui teren sau al unui mijloc  de transport
deţinut în comun  de o persoană fizică prevăzută la alin.(1),(2), (3) şi (4),
scutirea se aplică integral pentru proprietăţile deţinute în comun de soţi.



alin.(6)Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se aplică  doar clădirii
utilizate ca domiciliu de persoanele  prevăzute la alin.(1), (2), (3), şi (4).

Alin.(7) Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplică doar terenului
aferent clădirii utilizate ca domiciliu de persoanele fizice prevăzute la alin.(1),
(2), (3) sau (4).

Alin.(8) Scutirea de plata impozitelor şi taxelor locale, precum şi plata
impozitului corespunzător pentru terenurile arabile în suprafaţă de până la 5 ha,
se aplică veteranilor de război precum şi văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor
de război.

Art.286. - În cazul unei calamităţi naturale se acordă scutire de la plata
impozitului pe clădiri, a impozitului pe  teren, precum şi a taxei pentru
eliberarea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire.

Art.255 alin.(2), art.260 alin.(2)şi art.265alin.(2).- Pentru plata cu
anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a taxei auto,
datorată pentru întregul an  de către persoanele fizice, până la data de 31 martie,
se acordă o bonificaţie de 5%.

Procedurile de acordare a facilităţilor fiscale

Dosarul pentru acordarea facilităţilor fiscale trebuie să cuprindă :
- cererea prin care se solicită scutirea de la plata impozitului pe clădire sau pe
terenul aferent clădirii, care trebuie completată de către proprietar şi numai
pentru clădirea de domiciliu şi pentru terenului aferent locuinţei de domiciliu;
- documente justificative prezentate de solicitant pentru locuinţa de domiciliu
( buletin de identitate sau  carte de identitate);
- documente din care rezultă că este proprietarul  clădirii , a terenului, sau a
mijlocului de transport pentru care se solicită scutirea ( extras de carte
funciară, contract de vânzare-cumpărare, certificat moştenitor)
- în cazul persoanelor cu handicap se prezintă certificatul de încadrare în grad
de handicap;
- în cazul veteranii de război, văduvelor veteranilor de război, persoanele
fizice prevăzute la art.1 al Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea
unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în
străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi în alte legi se depune o copie din decizia
de acordare a drepturilor , copia legitimaţiei de veterani de război,
văduvele veteranilor de război depun o declaraţie pe propria răspundere din
care se rezultă  că nu   s- au recăsătorit;



Cererea prin care se solicită scutirea de la plata impozitelor , împreună cu
documentele justificative se prezintă la referentul cu atribuţii în cea ce priveşte
stabilirea, constatarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale datorate. În cazul
în care documentaţia este completă, contribuabilul depune cererea cu
documentaţia  respectivă, pe care referentul înregistrează, întocmeşte  referatul
cu propunerea acordării facilităţilor fiscale şi înaintează pentru viză  Primarului
comunei Păuleni-Ciuc.
Scutirea se acordă  începând cu luna următoare depunerii cererii.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL PĂULENI-CIUC

HOTĂRÂREA NR.42 /2014
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale

pentru anul 2015

Consiliul Local al Comunei Păuleni-Ciuc , judeţul Harghita, întrunit în şedinţa

ordinară din data de 16 decembrie 2014, convocată prin Dispoziţia nr. 129/2013 emisă

de primarul comunei Păuleni-Ciuc,

Având în vedere:
 Expunerea de motive a primarului comunei Păuleni-Ciuc nr.1982/2014şi Raportul

de specialitate nr..2106/2014 al compartimentului financiar-contabil, taxe şi

impozite,

 Raportul al Comisiei pentru activităţi economico-financiare, amenajarea

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism şi agricultură;

 Prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la

Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea 199/1997;

În temeiul prevederilor:

 Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 70/2009 pentru modificarea şi

completarea unor acte normative privind taxe şi tarife cu caracter nefiscal;

 Ordonanța de Urgență nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru

 Constituţia Romaniei art.56;

 Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal ,Titlul IX – Impozite  si Taxe Locale, cu

modificările şi completările ulterioare;

 H.G. nr. 44/2004, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii

571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legii nr. 273/2006 privind Legea finantele publice locale, cu modificările şi

completările ulterioare;

 art.36 alin(2) lit.b, alin.(4) lit.c, art.45 alin.(2) lit.c şi 115 alin. (1) lit.b din Legea

nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi

completările ulterioare; ;
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 Hotărârea Guvernului nr. 1.309 din 27 decembrie 2012 privind nivelurile pentru

valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora,

precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013;

Cu respectarea prevederilor:

 Legii nr.52/2003 privind transparenţă decizională în administraţia publică;

 art. 41 alin. (4) şi art.57 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica

legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare;

În temeuil prevederilor :

 art.36 alin(2) lit.b, alin.(4) lit.c, art.45 alin.(2) lit.c şi 115 alin. (1) lit.b din Legea

nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi

completările ulterioare; ;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă impozitele şi taxele locale pentru anul 2015 conform anexelor nr. 1-12 ,

parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2 Se aplică următoarele cotă de majorare impozitelor şi taxelor locale pentru anul

fiscal 2015 conform art.287 din Codul Fiscal :

a) 5% la clădiri, în cazul persoanelor fizice conform art. 251 alin. (3) – anexa nr.1;

b) 10% la impozitul pe mijloacele de transport art. 263 alin. (2)*1), art. 263 alin. (7),
art. 263 alin. (6 ), anexa nr.3/1

Art.3 Cota prevăzută la art. 251 alin.(1) din Legea 571/2003 privind Codul  Fiscal se

stabileşte la 0,1%;

Art.4 Cota prevăzută la art. 253 alin.(2) din Legea 571/2003 privind Codul  Fiscal se

stabileşte la 1%;

Art.5 Cota prevăzută la art. 253 alin.(6) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal se

stabileşte : - 10% pentru clădirile pentru care nu au fost reevaluate în ultimii  3 ani

anterior anului fiscal de referinţă

- 30% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori

anului fiscal de referinţă;

- clădirile care au fost amortizate potrivit legii,  cota impozitului pe clădiri

este cea prevăzută la alin.(2) al art.253.
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Art.6 Cota prevăzută la art. 270 alin.(4) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal se

stabileşte la 2%;

Art.7 Cota prevăzută la art. 279 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal se

stabileşte la 1% din valoarea totală a cazării;

Art.8 Se aprobă procedura de calcul și de plată a taxelor prevăzute la art.283 alin.(3) din

Codul fiscal.

Art.9 Se acorda scutirile prevăzute de art. 262 lit. a), art. 284, art.286 din Legea 571/2003

privind Codul Fiscal;

Art.10 Bonificaţia prevăzută la art. 255 alin.(2), art.260 alin(2) şi art. 265 alin(2) din

Legea 571/2003 privind Codul Fiscal se stabileşte după cum urmează:

 În cazul impozitului pe clădiri 5%

 În cazul impozitului pe teren 5%

 În cazul impozitului auto 5%

Art.11 Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi

contabila;

Art.12 Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Păuleni-Ciuc şi prefectului

judeţului Harghita, se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului comunei Păuleni-

Ciuc ; Aducerea la cunoştinţa publică se face prin afişare la sediul Primăriei al comunei

Păuleni-Ciuc şi pe pagina de  internet  www.csikpalfalva.eu;

Art.13 Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2015.

Păuleni-Ciuc, la 16 decembrie 2014

Preşedintele de şedinţă
Biró Győző Áron

Avizat pentru legalitate,
secretar

FÜLÖP ERZSÉBET

Nr.
Adoptat în şedinţa din data de 16.12.2014
Cu un număr de 8 voturi din numărul total de 10 consilieri în funcţie.
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R O M Â N I A
JUDEŢUL HARGHITA

COMUNA PĂULENI-CIUC
TEL. 0266 333601;

TEL /FAX 0266  333705 , 0366 815238
Adresa e- mail office@csikpalfalva.eu

Nr.________/_____________

EXPUNERE DE MOTIVE / JAVASLAT

Proiectul de hotărâre   privind aprobarea impozitelor și taxelor locale
în comuna Păuleni-Ciuc pentru anul 2015 este întocmit în conformitate cu
prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, ale H.G.nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii 571/2003, cu modificările şi completările
ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind Legea finantele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1.309 din
27 decembrie 2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele
şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile
începând cu anul 2013.

Prin proiectul de hotărâre se propune majorarea cu 5% la clădiri, în
cazul persoanelor fizice conform art. 251 alin. (3) , 10% la impozitul pe
mijloacele de transport art. 263 alin. (2)*1), art. 263 alin. (7), art. 263 alin.
(6) si menținerea celelalte cote procentuale stabilite pentru calcularea
impozitelor și taxelor locale ce se stabilesc prin aplicarea unor cote
procentuale aplicate asupra valorii materiei impozabile la nivelul anului
2014, potrivit Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal  cu modificările și
completările ulterioare,

Nivelul impozitelor și taxelor locale în anul 2015 , în afară de cele
două majorări enumerate mai sus, se mențin nivelul celor aplicate în anul
2014.

Având în vedere cele relatate mai sus, propun adoptarea proiectului
de hotărâre în forma propusă.

Primar,
Ferencz Csaba
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R O M Â N I A
JUDEŢUL HARGHITA

COMUNA PĂULENI-CIUC
TEL. 0266 333601;

TEL /FAX 0266  333705 , 0366 815238
Adresa e- mail office@csikpalfalva.eu

Nr.________/_____________

RAPORT DE SPECIALITATE

Prin proiectul de hotărâre se propune majorarea cu 5% la clădiri, în
cazul persoanelor fizice conform art. 251 alin. (3) și 10% la impozitul pe
mijloacele de transport art. 263 alin. (2)*1), art. 263 alin. (7), art. 263 alin.
(6), menținerea celelalte cote procentuale stabilite pentru calcularea
impozitelor și taxelor locale ce se stabilesc prin aplicarea unor cote
procentuale aplicate asupra valorii materiei impozabile la nivelul anului
2014 potrivit Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal  cu modificările și
completările ulterioare,
Valoarea impozabila a cladirii, determinata in urma aplicarii prevederilor
alin. (1)-(6), se reduce in functie de anul terminarii acesteia, dupa cum
urmeaza:- cu 20%, pentru cladirea care are o vechime de peste 50 de ani la
data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta

- cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de
ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta
(art.251 alin (7) Codul fiscal)
- Persoanele fizice care au in proprietate doua sau mai multe cladiri
datoreaza un impozit pe cladiri, majorat dupa cum urmeaza:
-cu 65% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
-cu 150% pentru cea de-a doua cladire in afara celei de la adresa de
domiciliu;
-cu 300% pentru cea de-a treia cladire si urmatoarele in afara celei de la
adresa de domiciliu;
Nu intra sub incidenta alin. (1) persoanele fizice care detin in proprietate

cladiri dobandite prin succesiune legala.
In cazul detinerii a doua sau mai multe cladiri in afara celei de la adresa de
domiciliu, impozitul majorat se determina in functie de ordinea in care
proprietatile au fost dobandite, asa cum rezulta din documentele ce atesta
calitatea de proprietar.
Cota prevăzută la art. 253 alin.(2) din Legea 571/2003 privind Codul  Fiscal
se stabileşte la 1%;
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- Cota prevăzută pentru persoanele juridice la art. 253 alin.(6) din Legea
nr.571/2003 privind Codul Fiscal se stabileşte  : - 10% pentru clădirile care
nu au fost reevaluate în ultimii  3 ani, anterior anului fiscal de referinţă

- 30% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în
ultimii 5 ani, anteriori anului fiscal de referinţă;

- clădirile care au fost amortizate potrivit legii,  cota
impozitului pe clădiri este cea prevăzută la alin.(2) al art.253.
Impozitul/taxa pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele
de 31 martie si 30 septembrie inclusiv. (art. 255 alin(1) Codul fiscal).
Cota  reclamă și publicitate prevăzută la art. 270 alin.(4) din Legea
nr.571/2003 privind Codul Fiscal se stabileşte la 2%; Cota prevăzută la art.
279 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal se stabileşte la  1%
din valoarea totală a cazării,
Bonificaţia prevăzută la art. 255 alin.(2), art.260 alin(2) şi art. 265 alin(2)
din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal se stabileşte după cum urmează:

 În cazul impozitului pe clădiri 5%
 În cazul impozitului pe teren 5%
 În cazul impozitului auto 5%

Se acorda scutirile prevăzute de art. 262 lit. a), art. 284, art.286 din Legea
571/2003 privind Codul Fiscal, conform anexei 12 la proiectul de hotărâre.
Proiectul de hotărâre este conceput și prezentat în întregul conținut în
concordanță cu prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare.

Contabil,
Tamás Tünde



Anexa nr.4 la Hotărârea nr. 42 /2014

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor

Art. 267 alin. (1)
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in mediul rural – lei –

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism

a)pana la 150 m² inclusiv 3

b)intre 151 m² si 250 m² inclusiv 3

c)intre 251 m² si 500 m² inclusiv 4

d)intre 501 m² si 750 m² inclusiv 5

e)intre 751 m² si 1000 m² inclusiv 6

f)peste 1000 m² 7+0,01 lei/m2
pentru fiecare
m2 care
depaseste
1.000 m2

Art.267 alin.(4)-Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje
si excavari.

7 lei inclusiv
pentru fiecare
m2 afectat

Art.267 alin.(7) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de
construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de
expunere, situate pe caile si in spatiile publice, precum si
pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a
firmelor si reclamelor.

7 lei inclusiv
pentru fiecare
m2 de
suprafata
ocupata de
constructie

Art.267 alin.(11) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii
privind lucrarile de racorduri si bransamente la retele
publice de apa,canalizare,gaze,
Termice,energie electrica,telefonie si televiziune prin cablu

11 lei inclusiv
pentru fiecare
racord

Art.267 alin(12) Taxa pentru avizarea certificatului de
urbanism de catre comisia de urbanism si amenajare a
teritoriului,de catre primar sau de catre structurile de
specialitate din cadrul consiliului judetean.

13 lei inclusiv



Art.267 alin(13) Taxa pentru eliberarea certificatului de
nomenclatura stradala si adresa.

8 lei inclusiv

Art.268 alin.(2)-Taxa pentru eliberarea autorizatiilor
sanitare de functionare.

17 lei inclusiv

Art.268 alin.(3)-Taxa pentru eliberarea de copii heliografice
de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri
detinute de consiliile locale.

28 lei inclusiv
pentru fiecare
m2 sau
fractiune de
m2

Art.268 alin(4) - Taxa pentru eliberarea certificatelor de
producator.

60 lei inlcusiv

Art.268 alin(5) Taxa pentru eliberarea /vizarea anuală a
autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie
publică

500 lei/an



ANEXA NR.10 la Hotararea nr. 42 /2014

Taxe extrajudiciare de timbru

Extras din norma juridică
NIVELURILE

pentru anul 2015
- Taxa, în lei -

CAP. 1. Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele
decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe
lângă Curtea Supremă de Justiţie şi de notarii publici, precum şi
pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice

X

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
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

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

X

- 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 5

5. Eliberarea, la cerere a certificatelor medico-legale şi a altor
certificate medicale folosite în justiţie 2
6. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 2
7. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării
numelui şi a sexului

15

8. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii
căsătoriei

2

9. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a
actelor de stare civilă întocmite de autorităţile străine 2
10. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de
stare civilă

2

11. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute,
sustrase, distruse sau deteriorate

2

CAP.II Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de
identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru
eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit

X

1. Acte de identitate: X
a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii
români, eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor de identitate
pentru cetăţenii străini şi pentru persoanele fără cetăţenie, precum şi
înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a
reşedinţei cetăţenilor    români

5



c) viza anuala a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale
persoanelor fără cetăţenie 6
3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare 3
4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit 2
CAP.3. Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în
vederea obţinerii permiselor de conducere X
1. Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de
conducători de autovehicule: X
a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din
categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E

6

d) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din
categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E,C1+E,
D1+E, Tb şi TV

28

2 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 trei ori la
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

84

CAP.4. Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor,
autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare provizorie de
circulaţie pentru probe

X

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
c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai
mare de 3500 kg 145
2. Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi
remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar 9
3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi
remorcilor

414

CAP. 4¹. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind
furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a
persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a
permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din
registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a
permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare

5

CAP.V- Taxa pentru  eliberarea titlurilor de proprietate asupra
terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar
nr.18/1991,republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu
excepția celor pentru terenurile agricole și forestiere

15



Anexa nr.9 la Hotărârea nr. 42 /2014

Cota taxei hoteliera

Art.279 alin.(1)- se stabileşte la 1% din valoarea totală a cazării;

Taxe speciale
1.Taxe speciale pentru buna desfasurare a activitatii serviciului public
comunitar de evidenta a persoanelor

Art.282-Taxe speciale pentru functionarea
Serviciului Public Comunitar Local de
Evidenta a Persoanelor

Nivelurile aprobate
pentru

Anul 2014

Termen de plată

Taxa speciala Lei
Taxa speciala pentru casatorie(sambata,
duminica şi sărbători legale).

60 Anticipat

Tarif pentru eliberarea în regime de urgenţă
a următoarelor acte fiscale :
- certificate fiscal eliberat în ziua solicitării

5 Anticipat

Procedura de calcul  şi plata taxei

În cazul oficierii căsătoriei  în zilele de sâmbătă, duminică sau
sărbători legale, cu 2 zile înaintea oficierii căsătoriei ,se achită taxa de 60
lei la caseria Primăriei . Chitanţa se predă ofiţerului de stare civilă în ziua
oficierii căsătoriei.



Anexa nr.1 la Hotărârea nr.42/2014

Impozitul şi taxa pe clădiri

VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice

Art. 251 alin. (3)
Majorat cu 5% pentru anul 2015

Tipul clădirii Valoarea impozabilă
- lei/m2 -

Cu instalaţii de
apă, canalizare,

electrice,
încălzire
(condiţii

cumulative)
2014

Cu instalaţii de
apă, canalizare,

electrice, încălzire
(condiţii

cumulative)

2015

Fără instalaţii
de apă,

canalizare,
electrice,
încălzire

2014

Fără instalaţii de
apă, canalizare,

electrice,
încălzire

2015

A.Cladire cu cadre din beton armat sau
cu pereti exteriori din caramida arsa sau
orice alte materiale rezultate in urma
unui tratament termic si/sau chimic.

935 982 555 583



B.Cladire cu pereti exteriori din lemn,
din piatra naturala, din caramida nearsa,
din valatuci sau orice alte materiale
nesupuse unui tratament termic si/sau
chimic.

254 267 159 167

C.Cladire-anexa cu cadre din beton
armat sau cu pereti exteriori din
caramida arsa sau din orice alte
materiale rezltate in urma unui tratament
termic si/sau chimic.

159 167 143 150

D.Cladire-anexa cu peretii exteriori din
lemn, din piatra naturala, din caramida
nearsa, din valatuci sau din orice alte
materiale nesupuse unui tratament
termic si/sau chimic.

95 100 63 66

E.In cazul contribuabilului care detine la
aceeasi adresa incaperi amplasate la
subsol, la demisol si/sau la mansarda,
utilizate ca locuinta, in oricare dintre
tipurile de cladiri prevazute la lit.A-D

75% din suma care s-ar aplica
cladirii

75% din suma care s-ar aplica
cladirii

F.In cazul contribuabilului care detine la
aceeasi adresa incaperi amplasate la
subsol, la demisol si/sau la mansarda,
utilizate in alte scopuri decat cel de

50% din suma care s-ar aplica
cladirii

50% din suma care s-ar aplica
cladirii



locuinta, in oricare dintre tipurile de
cladiri prevazute la lit.A-D

 pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale,
concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, persoanelor juridice, se stabileste
taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de
administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri. (art.249 alin (3) Codul
fiscal)

 valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este amplasata
cladirea, prin inmultirea valorii determinate conform alin. (3) cu coeficientul de corectie corespunzator,
(art.251 alin (5) Codul fiscal)

Zona în cadrul localității RANGUL LOCALITĂŢII

Păuleni-Ciuc Şoimeni, Delniţa

IV V

A 1,10 1,05

B 1,05 1,00

C 1,00 0,95

D 0,95 0,90

 valoarea impozabila a cladirii, determinata in urma aplicarii prevederilor alin. (1)-(6), se reduce in functie de
anul terminarii acesteia, dupa cum urmeaza:

 cu 20%, pentru cladirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului
fiscal de referinta;

 cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data



de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta (art.251 alin (7) Codul fiscal)
 in cazul cladirii utilizate ca locuinta, a carei suprafata construita depaseste 150 de metri patrati,

valoarea impozabila a acesteia, determinata in urma aplicarii prevederilor alin. (1)-(7), se
majoreaza cu cate 5% pentru fiecare 50 metri patrati sau fractiune din acestia (art.251 alin (8)
Codul fiscal)

- (1)Persoanele fizice care au in proprietate doua sau mai multe cladiri datoreaza un impozit pe cladiri, majorat
dupa cum urmeaza:

 cu 65% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
 cu 150% pentru cea de-a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
 cu 300% pentru cea de-a treia cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu;

(11) Nu intra sub incidenta alin. (1) persoanele fizice care detin in proprietate cladiri dobandite prin succesiune
legala.

(2) In cazul detinerii a doua sau mai multe cladiri in afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se
determina in functie de ordinea in care proprietatile au fost dobandite, asa cum rezulta din documentele ce atesta
calitatea de proprietar.

(3) Persoanele fizice prevazute la alin. (1) au obligatia sa depuna o declaratie speciala la compartimentele de
specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in raza carora isi au domiciliul, precum si la cele in raza
carora sunt situate celelalte cladiri ale acestora. Modelul declaratiei speciale va fi cel prevazut prin norme
metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului. (art.252 Codul fiscal)



Pentru persoanele juridice

Cota prevăzută la art. 253 alin.(2) din Legea 571/2003 privind Codul  Fiscal se stabileşte la 1%;
- Cota prevăzută la art. 253 alin.(6) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal se stabileşte  : - 10% pentru
clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii  3 ani, anterior anului fiscal de referinţă

- 30% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani, anteriori anului fiscal de
referinţă;

- clădirile care au fost amortizate potrivit legii,  cota impozitului pe clădiri este cea prevăzută
la alin.(2) al art.253.

* - impozitul/taxa pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie
inclusiv. (art. 255 alin(1) Codul fiscal)

- impozitul anual pe cladiri, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pana
la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in
proprietate mai multe cladiri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la
impozitul pe cladiri cumulat. (art. 255 alin(3) Codul fiscal)



ANEXA NR.3/1 LA HOTĂRÂREA NR.42/2014

Impozitulpemijloacele de transport

Art. 263 alin. (2)*1)Majorat cu 10% peanul 2015

Nr
crt

I.Mijloace de transport cu tracţiunemecanică 2014 2015

I. Vehiculeînmatriculate (lei/200 cmcsaufracţiune din aceasta)
1 Motorete, scutere, motocicleteşiautoturisme cu

capacitateacilindrică de până la 1.600 cmc,
inclusiv

8 9

2 Autoturisme cu capacitateacilindricăîntre 1.601
cmcşi2.000 cmcinclusiv

18 20

3 Autoturisme cu capacitateacilindricăîntre 2.001
cmcşi2.600 cmcinclusiv

72 79

4 Autoturisme cu capacitateacilindricăîntre 2.601
cmcşi3.000 cmcinclusiv

144 158

5 Autoturisme cu capacitateacilindrică de peste
3.001 cmc

290 319

6 Autobuze, autocare, microbuze 24 26
7 Altevehicule cu tracţiunemecanică cu masa

totalămaximăautorizată de până la 12 tone,
inclusiv

30 33

8 Tractoareînmatriculate 18 20

II. Vehiculeînregistrate 2014 2015

1 Vehicule cu capacitate cilindrică: lei/200 cmc

1.1 Vehiculeînregistrate cu capacitate cilindrică<
4.800 cmc

2 2

1.2 Vehiculeînregistrate cu capacitate cilindrică>
4.800 cmc

6 7

2 Vehiculefără capacitate cilindricăevidenţiată 100
Lei/an

110

Art. 263 alin. (6)
Remorci, semiremorcisaurulotemajorat cu 10% peanul 2015
Masa totalămaximăautorizată Impozit

2014
-lei-

Impozit
2015
-lei-

a) Până la o tonă, inclusiv 9 10
b) Peste o tonă, dar nu maimult de 3 tone 34 37
c) Peste 3 tone, dar nu maimult de 5 tone 52 57
d) Peste 5 tone 64 70



Art. 263 alin. (7)
│Mijloace de transport peapămajorat cu 10% peanul 2015
1. Luntre, bărcifără motor,
folositepentrupescuitşiuz personal

21 23

2. Bărcifără motor, folositeînaltescopuri 56 62
3. Bărci cu motor 210 231
4. Nave de sport şiagrement Între 0

şi 1119
5. Scutere de apă 210 231
6. Remorchereşiîmpingătoare: x x
a) până la 500 CP, inclusiv 559 615
b) peste 500 CP şipână la 2000 CP, inclusiv 909 1000
c) peste 2000 CP şipână la 4000 CP, inclusiv 1398 1538
d) peste 4000 CP 2237 2461
7. Vapoare - pentrufiecare 1000 tdwsaufracţiune din
acesta

182 200

8. Ceamuri, şlepurişibarjefluviale: x x
a) cu capacitatea de încărcarepână la 1500 de tone,
inclusiv

182 200

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de
tone şipână la 3000 de tone, inclusiv

280 308

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de
tone

490 539



ANEXA NR.3/2 LA HOTĂRÂREA NR.42/2014
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Art.263 alin. (4)*2)                                                                    │
│Autovehicule de transport marfă cu masa totalămaximăautorizatăegalăsau │
│mai mare de 12 tone anul  2015│
├──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤
│Numărul de axe şigreutateabrutăîncărcatămaximăadmisă │            Impozitul         │
│ │             (lei/an)         │
│                                                          ├─────────────────┬────────────┤
│                                                          │Ax(e) motor(oare)│Altesisteme│
│ │  cusistem de   │de suspensie│
│                                                          │   suspensie     │pentruaxele│
│                                                          │ pneumaticăsau  │motoare │
│                                                          │  echivalentele  │            │
│                                                          │   recunoscute   │            │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┤
│ I. │două axe                                                                            │
├────┼─────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────┤
│    │  1. │Masa de celpuţin 12 tone, darmaimică de     │                 │            │
│    │     │13 tone                                        │       0         │      133   │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  2. │Masa de celpuţin 13 tone, darmaimică de     │                 │            │
│    │     │14 tone                                        │     133         │      367   │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │ 3. │Masa de celpuţin 14 tone, darmaimică de     │                 │            │
│    │     │15 tone                                        │     367         │      517   │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  4. │Masa de celpuţin 15 tone, darmaimică de     │                 │            │
│    │     │18 tone                                        │     517         │     1169   │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  5. │Masa de celpuţin 18 tone                      │     517         │     1169   │
├────┼─────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┤
│II. │3 axe │
├────┼─────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────┤
│    │  1. │Masa de celpuţin 15 tone, darmaimică de     │                 │            │
│    │     │17 tone │     133         │      231   │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  2. │Masa de celpuţin 17 tone, darmaimică de     │                 │            │
│    │ │19 tone                                        │     231         │      474   │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  3. │Masa de celpuţin 19 tone, darmaimică de │                 │            │
│    │     │21 tone                                        │     474         │      615   │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  4. │Masa de celpuţin 21 tone, darmaimică de     │                 │            │
│    │     │23 tone                                        │     615         │      947   │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  5. │Masa de celpuţin 23 tone, darmaimică de     │                 │            │
│    │     │25 tone                                        │     947         │     1472   │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  6. │Masa de celpuţin 25 tone, darmaimică de     │                 │            │
│    │     │26 tone                                        │     947         │     1472   │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  7. │Masa de celpuţin 26 tone                      │     947         │     1472   │
├────┼─────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┤
│III.│4 axe │
├────┼─────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────┤
│    │  1. │Masa de celpuţin 23 tone, darmaimică de     │                 │            │
│    │     │25 tone │     615         │      623   │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  2. │Masa de celpuţin 25 tone, darmaimică de     │                 │            │
│    │     │27 tone │     623         │      973   │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  3. │Masa de celpuţin 27 tone, darmaimică de     │                 │            │
│ │     │29 tone                                        │     973         │     1545   │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  4. │Masa de celpuţin 29 tone, darmaimică de     │ │            │
│    │     │31 tone                                        │    1545         │     2291   │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤



│    │  5. │Masa de celpuţin 31 tone, darmaimică de │                 │            │
│    │     │32 tone                                        │    1545         │     2291   │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  6. │Masa de celpuţin 32 tone │    1545         │     2291   │
├────┴─────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┤
│Art.263 alin. (5)*3)                                                                    │
│Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sautrenurirutiere) de transport │
│marfă cu masa totalămaximăautorizatăegalăsaumai mare de 12 tone                     │
├──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤
│Numărul de axe şigreutateabrutăîncărcatămaximăadmisă │            Impozitul         │
│                                                          │             (lei/an)         │
│                                                          ├─────────────────┬────────────┤
│                                                          │Ax(e) motor(oare)│Altesisteme│
│                                                          │  cusistem de   │de suspensie│
│ │   suspensie     │pentruaxele│
│                                                          │ pneumaticăsau  │motoare   │
│                                                          │  echivalentele  │            │
│ │   recunoscute   │            │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┤
│ I. │2+1 axe                                                                             │
├────┼─────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────┤
│    │  1. │Masa de celpuţin 12 tone, darmaimică de     │                 │            │
│    │     │14 tone                                        │          0      │        0   │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  2. │Masa de celpuţin 14 tone, darmaimică de     │                 │            │
│    │     │16 tone                                        │          0      │ 0 │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  3. │Masa de celpuţin 16 tone, darmaimică de     │                 │            │
│    │     │18 tone                                        │ 0 │       60   │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  4. │Masa de celpuţin 18 tone, darmaimică de     │                 │            │
│    │     │20 tone │         60      │      137   │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  5. │Masa de celpuţin 20 tone, darmaimică de     │                 │            │
│    │     │22 tone │        137      │      320   │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  6. │Masa de celpuţin 22 tone, darmaimică de     │                 │            │
│    │     │23 tone │        320      │      414   │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  7. │Masa de celpuţin 23 tone, darmaimică de     │                 │ │
│    │     │25 tone                                        │        414      │      747   │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  8. │Masa de celpuţin 25 tone, darmaimică de     │ │            │
│    │     │28 tone                                        │        747      │     1310   │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  9. │Masa de celpuţin 28 tone │        747      │     1310   │
├────┼─────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┤
│II. │2+2 axe                                                                             │
├────┼─────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────┤
│    │  1. │Masa de celpuţin 23 tone, darmaimică de     │                 │            │
│    │     │25 tone                                        │       128       │     299    │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  2. │Masa de celpuţin 25 tone, darmaimică de     │                 │            │
│    │     │26 tone                                        │       299       │     491 │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  3. │Masa de celpuţin 26 tone, darmaimică de     │                 │            │
│    │     │28 tone                                        │       491 │     721    │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  4. │Masa de celpuţin 28 tone, darmaimică de     │                 │            │
│    │     │29 tone │       721       │     871    │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  5. │Masa de celpuţin 29 tone, darmaimică de     │                 │            │
│    │     │31 tone │       871       │    1429    │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  6. │Masa de celpuţin 31 tone, darmaimică de     │                 │            │
│    │     │33 tone │      1429       │    1984    │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  7. │Masa de celpuţin 33 tone, darmaimică de     │                 │            │
│ │     │36 tone                                        │      1984       │    3012    │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  8. │Masa de celpuţin 36 tone, darmaimică de     │                 │ │



│    │     │38 tone                                        │      1984       │    3012    │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  9. │Masa de celpuţin 38 tone │      1984       │    3012    │
├────┼─────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┤
│III.│2+3 axe                                                                             │
├────┼─────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────┤
│    │  1. │Masa de celpuţin 36 tone, darmaimică de     │                 │            │
│    │     │38 tone                                        │      1579       │    2197 │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  2. │Masa de celpuţin 38 tone, darmaimică de     │                 │            │
│    │     │40 tone                                        │      2197 │    2986    │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  3. │Masa de celpuţin 40 tone                      │      2197       │    2986    │
├────┼─────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┤
│IV. │3+2 axe                                                                             │
├────┼─────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────┤
│    │  1. │Masa de celpuţin 36 tone, darmaimică de     │                 │            │
│    │     │38 tone                                        │      1395       │    1937    │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  2. │Masa de celpuţin 38 tone, darmaimică de     │                 │            │
│    │     │40 tone                                        │      1937       │    2679    │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  3. │Masa de celpuţin 40 tone, darmaimică de     │                 │            │
│    │     │44 tone                                        │      2679       │    3963    │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  4. │Masa de celpuţin 44 tone                      │      2679       │    3963    │
├────┼─────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┤
│ V. │3+3 axe                                                                             │
├────┼─────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────┤
│    │  1. │Masa de celpuţin 36 tone, darmaimică de     │ │            │
│    │     │38 tone                                        │       794       │     960    │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  2. │Masa de celpuţin 38 tone, darmaimică de     │ │            │
│    │     │40 tone                                        │       960       │    1434    │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  3. │Masa de celpuţin 40 tone, darmaimică de     │                 │            │
│    │     │44 tone                                        │      1434       │    2283    │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│    │  4. │Masa de celpuţin 44 tone                      │      1434       │    2283    │
└────┴─────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┘





Anexa nr.5 la Hotărârea nr. 42 /2014

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

Art. 271 alin. (2)
Taxa pentru afisaj in
scop de reclama si
publicitate:

– lei/m² sau fractiune de
m² –

a)in cazul unui afisaj
situat in locul in care
persoana deruleaza o
activitate economica.

25 inclusiv

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

20 inclusiv



Anexa nr.6 la Hotărârea nr. 42 /2014

Impozitul pe spectacole

Art. 275 alin. (2)

Manifestarea artistica
sau activitatea
distractiva:

– lei/m² –

a)in cazul videotecilor 2 inclusiv

b)in cazul discotecilor 3 inclusiv



Anexa nr.7 la Hotărârea nr. 42 /2014

Sancţiuni
Limitele minime şi maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice

Art. 294 alin.
(3)

Contraventia prevazuta la: alin.(2) lit.a) se sanctioneaza cu
amenda de la 70 lei la 279 lei iar cea de la, alin.(2) lit.b-d)
cu amenda de la 279 lei la 696 lei

Art. 294 alin.
(4)

Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea,
vanzarea,evidenta si gestionarea, dupa caz, a
abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole
constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la
325 lei la 1.578 lei.

Limitele minime şi maxime ale amenzilor in cazul persoanelor juridice

Art. 294 alin.
(6)

In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime
ale amenzilor prevazute la alin. (3) şi (4) se majorează cu
300%, respectiv:– contraventia prevazuta la alin.(2) lit.a)
se sanctioneaza cu amenda de la 280 lei la 1.116 lei, iar cea
de la alin.(2) lit.b)-d) cu amenda de la 1.116 lei la 2.784 lei

Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea,
vanzarea,evidenta si gestionarea, dupa caz, a
abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole
constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la
1.300 lei la 6.312 lei



Anexa nr.8 la Hotărârea nr. 42 /2014

Alte taxe locale

Art. 283 alin(2) Taxa zilnică pentru deţinerea sau utilizarea
echipamentelor destinate în scopul obţinerii de venit

14 lei/zi

Art. 283 alin (1) Taxa zilnică pentru utilizare temporară a
locurilor publice

16 lei/mp/zi

Chirie utilizare spaţiu cămin cultural pentru , nunţi 350,00 lei

Chirie utilizare spaţiu cămin cultural pentru diferite
evenimente

100,00 lei

Chirie utilizare spaţiu cămin cultural pentru baluri, 150,00 LEI

Chirie utilizare spaţiu cămin cultural pentru botezuri,
parastaz

150,00 lei

Tarif xerocopiere 1 lei / pagină

Art.286 alin.(3^1)Taxă pentru îndeplinirea procedurii de
divorți pe cale administrativă

500 ,00 lei

Procedura privind instituirea, calculul și colectarea taxelor cuprinse în
categoria ”Alte taxe locale”
Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice prevăzută de art.283 alin(1)

din Codul Fiscal se datorează de comercianții care ocupă cu standurile proprii sau cu

autovechicule spațiu din locul public al comunei.

Taxa se calculează:

-pentru comerciantul de produse din autovechicul 16 lei/zi;

- taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice  16 lei/zi

Termenul de plată:

- taxa pentru comerciantul de produse din autovehicul se plăteşte lunar la caseria

primăriei;

-taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice se achită la caseria primăriei după

aprobarea cererii depuse de participare la manifestare, de către primarul comunei Păuleni-

Ciuc.



Anexa nr.2 la Hotărârea nr. 42/2014

Impozitul si taxa pe teren

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in intravilan - terenuri cu constructii
Art. 258 alin. (2)

Zona în cadrul
localității

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localitati

-lei/ha-

IV V

A 889 711

B 711 534

C 534 355

D 348 178

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in intravilan
- orice alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii -

Art. 258 alin. (4) - lei/ha -

Nr.

crt

Zona

Categorie de
folosinţă

A B C D

1 Teren arabil 28 21 19 15

2 Pasune 21 19 15 13

3 Faneata 21 19 15 13

4 Vie 46 35 28 19

5 Livada 53 46 35 28

6 Pădure sau alt teren
cu vegetaţie
forestieră

28 21 19 15

7 Teren cu ape 15 13 8 X

8 Drumuri si cai ferate X X X X

9 Neproductiv X X X X

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in extravilan

Art. 258 alin. (6) - lei/ha -

Nr. Zona A B C D



crt
Categorie 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 prevazuta la nr.
Crt. 5.1

55 53 50 48

5.I Vie pana la intrarea
pe rod

x x x x

6 Livada pe rod, alta
decat cea prevazuta
la nr. Crt. 6.1

56 53 50 48

6.I Livada pana la
intrarea pe rod

x x x x

7 Padure sau alt teren
cu vegetatie
forestiera, cu
exceptia celui
prevazut la nr. Crt.
7.1

16 14 12 8

7.I Padure in varsta de
pana la 20 de ani si
padure cu rol de
protectie

x x x x

8 Teren cu apa, altul
decat cel cu
amenajari piscicole

6 5 2 1

8.I Terenuri cu
amenajari piscicole

34 31 28 26

9 Drumuri si cai ferate x x x x

10 Teren neproductiv x x x x

– pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor
administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in
folosinta, se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a
concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta,
dupa caz, in conditii similare impozitului pe teren (art. 256 alin(3) Codul fiscal)

– in cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la altă



categoria de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se
stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma
corespunzatoare prevazuta in urmatorul tablel:

Rangul localității Coeficientul de corecție

IV 1,10

V 1,00

– suma stabilita conform alin. (6) se inmulteste cu coeficientul de corectie

corespunzator prevazut in urmatorul tabel:

ZONA ÎN

CADRUL

LOCALITĂŢII

RANGUL LOCALITĂŢII

Păuleni-Ciuc Delniţa, Şoimeni

IV V

A 1,10 1,05

B 1,05 1,00

C 1,00 0,95

D 0,95 0,90

– impozitul/taxa pe teren se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31

martie si 30 septembrie inclusiv. (art.260 alin (1) Codul fiscal)

– impozitul anual pe teren, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili,

persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la

primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai

multe terenuri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma

de 50 lei se refera la impozitul pe teren cumulat. (art.260 alin (3) Codul fiscal)
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