ROMANIA
Judetul BACAU
Consiliul local al comunei PLOPANA

HOTARARE
privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele
si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile
care se indexeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2011.
Consiliul local al comunei PLOPANA judetul BACAU intrunit in sedinta
ordinara la data de 30 ianuarie 2011;
Vazand:
- prevederile art. 288 (1) din Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal;
- prevederile pct. 224 (1) lit. ,,a-i” din Normele metodologice
pentru aplicarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea
Guvernului Romaniei nr.44/2004;
- OUG nr.59/01.07.2010 prin care se modifica Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal;
- expunerea de motive a primarului comunei nr 265;
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local
comunal;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 266;
- referatul nr.5021/2011 al ofiterului starii civile.
In temeiul art. 36 (4) lit. ,,c” si art.45 din Legea nr.215/2001 – Legea
administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:
Art.1. Se aproba nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale
si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile aplicabile in anul fiscal 2010,
dupa cum urmeaza:
a) nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevazute in ,,Tabloul cuprinzand
impozitele si taxele locale pentru anul 2011”, care este anexa nr.1 la
prezenta hotarare;
b) in cazul persoanelor fizice , cota impozitului pe cladiri prevazuta la
art.251(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal se stabileste la 0,1%
calculata la valoarea impozabila a cladirii;
c) cota impozitului pe cladiri in cazul persoanelor juridice prevazuta la la
art.253(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal se stabileste la 1%
asupra valorii de inventar a cladirii. In cazul cladirilor detinute de persoane
juridice care nu au fost reevaluate in ultimii trei ani anteriori anului fiscal
de referinta se stabileste o cota de 10% care se va aplica la valoarea de

d)

-

inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice , pana
la finele lunii in care s-a efectuat prima reevaluare;
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 a doua cladire in afara celei de a adresa de domiciliu,
cu 300% pentru a treia cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa

de domiciliu.
Art.2. Se aproba urmatoarele taxe speciale: 200 lei taxa pentru divort prin acordul
partilor si 30 lei pentru oficierea casatoriilor in zilele de sambata si duminica, din care 40%
se atribuie ofiterului de stare civila care intocmeste actele si participa la oficierea
casatoriei, fiind impozitate conform legii. Sumele obtinute se constituie venit la bugetul
local.
Art.3. Pentru determinarea impozitului pe cladiri, pe teren si a taxei pentru
eliberarea autorizatiei de construire in cazul persoanelor fizice, pentru anul 2011, se
mentine delimitarea zonelor aprobate prin hotararea consiliului local nr.2/30.01.2003.
Art.4. Impozitul pe cladiri nu se datoreaza pentru cladirile mentionate la art.250
alin.(1), pct.1-10 si pct.11, lit.(a-t) si alin.(3) din Legea nr.571/2003 – Legea Codului
fiscal.
Impozitul pe teren nu se datoreaza pentru terenurile prevazute la art.257 lit.
(a – n), iar taxa asupra mijloacelor de transport nu se datoreaza pentru cele prevazute la
art.262 lit. (a – d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.
Art.5. Se aproba procedura de acordare a facilitatilor fiscale categoriilor de
persoane fizice prevazute la art.284 alin.(1 – 11) pentru persoanele fizice, iar pentru
persoanele juridice cele prevazute la art.285 alin. (1 – 3) din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal.
Art.6. Bonificatia prevazuta la art.255 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, se stabileste la 10% in cazul impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, si
a taxei asupra mijloacelor de transport.
Art.7. (1) Prezenta hotarare se comunica Prefectului judetului Bacau si se aduce
la cunostinta publica prin grija secretarului comunei.
(2) Aducerea la cunostinta publica se va face prin afisare la sediul
consiliului local comunal.
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ROMANIA

Judetul BACAU
Consiliul local al comunei PLOPANA

Anexa nr.1 la Hotararea nr. 5
din 30.01.2011

TABLOUL
cuprinzand valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora,
precum si amenzile care se aplica incepand cu anul fiscal 2011
IMPOZITE SI TAXE LOCALE
A – IMPOZITUL PE CLADIRI
VALORILE IMPOZABILE
pe metrul patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri, in cazul persoanelor fizice
Art.251 alin. 3
Tipul cladirii

Nivelurile indexate pentru anul 2011
Valoarea impozabila – lei/m.p. Cu instalatii de apa,
canalizare, electrice si
incalzire (conditii
cumulative)

1. Cladiri cu pereti sau cadre din beton armat, din
caramida arsa, piatra naturala sau alte materiale
asemanatoare
2. Cladiri cu pereti din lemn, caramida nearsa,
paianta, valatuci, sipci sau alte materiale
asemenatoare
3. Constructii anexe corpului principal al unei
cladiri, avand peretii din beton, caramida arsa,
piatra sau alte materiale asemanatoare
4.Constructii anexe corpului principal al unei
cladiri, avand peretii din lemn, caramida nearsa,
valatuci, sipci sau alte materiale asemanatoare.

Fara instalatii de apa,
canalizare, electricitate
sau incalzire

870

516

233

148

148

133

89

49

B – IMPOZITUL PE TEREN
IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCTII

Art.258 (2)

-1Zona in
cadrul
localita
tii
C
D

NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2011
- LEI/HA Nivelurile impozitului, pe ranguri de localitati
IV
V
497
330
324
165

IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN – ORICE ALTA CATEGORIE
DE FOLOSINTA DECAT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII

Art.258 alin. 4
Nr.
crt.

Zona /Categoria de
folosinta

1
2
3
4
5
6

Teren arabil
Pasune
Faneata
Vie
Livada
Padure sau alt teren
cu vegetatie
forestiera

Nivelurile indexate pentru anul 2011
- lei/ha –
Zona C
Zona D
17
14
14
12
14
12
26
17
32
26
17
14

IMPOZITUL PE TERENURILE AFLATE IN EXTRAVILAN
Art. 258 (6)
Nr.c
rt.
1
2
3
4
5
7
8

Categoria de folosinta

Zona C

Teren cu constructii
Arabil
Pasune
Faneata
Vie pe rod
Livada pe rod
Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera

24
42
20
20
46
46
11

C – TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT
Art. 263 (2)
a) Taxa mijloacelor de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia,
prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm3 sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din
urmatorul tabel.
Tipul mijlocului de transport
Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu
capacitatea cilindrica de pana la 1600 cm3
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1600
cm3 si 2000 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001
cm3 si 2600 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601
cm3 si 3000 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste
3001 cm3
Autobuze, autocare, microbuze
Alte autovehicole cu masa totala maxima
autorizata de pana la 12 tone inclusiv, precum si
autoturismele de teren din productie interna
Tractoare inmatriculate sau inregistrate

Suma in lei pentru fiecare grupa de 200 cm3
sau fractiune din aceasta
8
18
72
144
290
24
30
18

Pentru atase, taxa anuala se stabileste la nivelul a 50% din taxa datorata pentru motociclete
motorete si scutere.
Pentru remorci de orice fel, semiremorci si rulote, taxa asupra mijlocului de transport este
egala cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:
Capacitatea
Lei/an
Pana la 1 T inclusiv
9
Peste 1 t. dar nu mai mult de 3 t.
31
Peste 3 t. dar nu mai mult de 5 t.
49
Peste 5 t.
59
Pentru autovehicole de transport marfa, cu masa totala autorizata de peste 12 t impozitul este
egal cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:
Numarul axelor si masa totala maxima
autorizata

I.Vehicule cu doua axe
1. Masa peste 12 tone dar nu mai mult de 13 t.
2. Masa peste 13 tone dar nu mai mult de 14 t.
3. Masa peste 14 tone dar nu mai mult de 15 t.
4. Masa peste 15 tone
II. Vehicole cu 3 axe
1. Masa peste 15 t dar nu mai mult de 17 t
2. Masa peste 17 t dar nu mai mult de 19 t
3. Masa peste 19 t dar nu mai mult de 21 t
4. Masa peste 21 t dar nu mai mult de 23 t
5. Masa peste 23 t dar nu mai mult de 25 t
6. Masa peste 25 t

Vehicule cu sistem de
suspensie pneumatica
sau alt echivalent
recunoscut
x
110
110
305
428

Vehicule cu alt sistem
de suspensie

110
191
393
510
785
785

x
137
305
428
968
191
393
510
785
1219
1219

D – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI A AUTORIZATIILOR
Taxa pentru eliberarea certifictului de urbanism ( Art.267 (1) )
Suprafata pentru care se obtine certificatul de
urbanism
a) Pana la 150 m.p. inclusiv
b) Intre 151 si 250 m.p. inclusiv
c) Intre 251 si 500 m.p. inclusiv
d) Intre 501 si 750 m.p. inclusiv
e) Intre 751 si 1000 m.p. inclusiv
f) Peste 1000 m.p.

Nivelurile indexate pentru anul 2011
Taxa –lei6
7
9
11
13
13 +0,01 lei/m.p. pentru fiecare m.p. care depaseste
1000 m.p.

Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire care urmeaza a fi folosita ca locuinta sau anexa
la locuinta este egala cu 0,5 % din valearea autorizata a lucrarilor de constructie. Art. 267 (3)
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari ( Art.267 (4) ) = 8lei pentru fiecare m.p. afectat
Taxa pentru vidanjare
= 100 lei/ora
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 panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor
Art.267 (7) = 8 lei pentru fiecare m.p. de suprafata ocupata de constructie.
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie este egala cu 1 % din valoarea
autorizata a lucrarilor constructiei Art.267 (8)
Taxa de desfiintare totala sau partiala a unei constructii este de 0,1 % din valoarea impozabila a constructiei. Art.
267 (9)
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
Art.267 (11) = 12 lei pentru fiecare racord
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului
si de catre primar
Art.267 (12) = 14 lei
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice in mediul rural
Art.268 (1) = 14 lei
Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare

Art.268 (2) = 18 lei

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri
detinute de consiliul local
Art.268 (3) = 30 lei pentru fiecare m.p. sau fractiune de m.p.
Taxa pentru eliberarea certificatului de producator

Art.268 (4) = 32 lei

E – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE
Taxa pentru afisaj in scop de reclama si
publicitate
a) in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana
deruleaza o activitate economica
b) in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de
afisaj pentru reclama si publicitate

Lei/mp sau fractiunwe de mp
30
22

F – IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Art. 275 (2) Manifestarea artistica sau activitatea
distractiva
a) in cazul videotecilor
b) in cazul discotecilor

Nivelurile indexate pentru anul 2011
lei/m.p.
1
2

G – ALTE TAXE LOCALE
Nivelurile indexate pentru anul 2011
Art.283 (1) Taxa zilnica pentru utilizarea temporara
a locurilor publice
Art.283 (2) Taxa zilnica pentru detinerea sau
utilizarea echipamentelor destinate in scopul
obtinerii de venit
Art.283 (3) Taxa anuala pentru vehicule lente:
a) pentru vehicule lente neimatriculate
Taxa pentru folosirea retelei de canalizare:
a) persoane fizice
b) persoane juridice

11 lei/zi
11 lei/zi

32 lei/an
x
1 leu/luna/persoana
5 lei/luna

H – SANCTIUNI
LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
Art.294 (3) Contraventia prevazuta la alin.2 lit.,,a”
Nivelurile actualizate pentru anul 2010
se sanctioneaza cu amenda :
60 – 240 lei
iar cea de la lit.,,b” cu amenda :
240 - 600 lei
Art.294 (4) Incalcarea normelor tehnice privind
280 – 1360 lei
tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta, si
gestionarea, dupa caz, a biletelor de intrare la
spectacole constituie contraventie si se sanctioneaz
cu amenda:
LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMEZILOR IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

Art.294(6) Contraventia prevazuta la alin.2 lit ,,a” se
sanctioneaza cu amenda :
iar cea de la lit.,,b” cu amenda de la 960 lei la 2400
lei.
Art.294 (6) Incalcarea normelor tehnice privind
tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si
gestionarea, dupa caz, a biletelor de intrare la
spectacole se sanctioneaza cu amenda:

240 – 960 lei
960 - 2400 lei
1100 - 5450 lei

TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU – LEGEA NR. 117/1999
Cap.I Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decat cele eliberate de instante, Ministerul
justitiei, Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie si de notarii publici, precum si pentru alte servicii
prestate de unele institutii publice
1. Eliberarea de catre organele administratiei publice
locale, a certificatelor, adeverintelor si a oricaror
alte inscrisuri prin care se atesta un fapt sau o
situatie, cu exceptia acelor acte pentru care se
plateste o alta taxa extrajudiciara de timbru mai mare
2. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra
animalelor, pe cap de animal:
- pentru animale sub 2 ani
- pentru animale peste 2 ani
3. Certificarea ( transcrierea) transmisiunii
proprietatii asupra animalelor, pe cap de animal in
bilete de proprietate:
- pentru animale sub 2 ani
- pentru animale peste 2 ani
4. Eliberarea certificatelor fiscale
5. Inregistrarea la cerere in actele de stare civila a
schimbarii numelui si a sexului
6. Inregistrarea, la cerere in actele de stare civila a
desfacerii casatoriei
7. Transcrierea, la cerere, in registrele de stare civila
romane a actelor de stare civila intocmite de
autoritatile straine
8. Reconstituirea si intocmirea ulterioara la cerere, a
actelor de stare civila
9. Eliberarea altor certificate de stare civila in locul
celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

3 lei

X
2 lei
2 lei
X
2 lei
4 lei
0 lei
14 lei
2 le1
2 lei
2lei
3 lei

Cap.II. Taxe de inmatriculare permanenta sau temporara a autovehiculelor si remorcilor
a) autovehicule si remorci cu masa totala maxima
autorizata de pana la 750 kg inclusiv
b) autovehicule si remorci cu masa totala maxima
autorizata cuprinsa intre 751 kg si 3.500 kg inclusiv
c) autovehicule si remorci cu masa totala maxima
autorizata mai mare de 3.500 kg
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