ROM ÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MUGENI

HOTĂRÂREA

privind modificarea impozitelor şi taxelor locale,precum şi a taxelor speciale în Comuna Mugeni
pentru anul 2013
Având în vedere:
-raportul de specialitate nr. /2013 al compartimentului de taxe şi impozite din cadrul
Primăriei Comunei Mugeni.
-avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economicosocială, buget- finanţe nr. /2013
-,art. 5, alin.1, lit.a, art.16 alin. 2, art.27 şi art. 30 din Legea 273//2006 privind finanţele
publice locale,
- În baza art.253 alin.(2) şi (6), art.255 alin.(2), art.260 alin.(2), art.265 alin.(2), art.267
alin.(1), (4), (7), (11), (12), (13), art.268 alin.(1), (2), (3), (4), art.270 alin.(4), art.271 alin.(2) lit.a şi b,
alin.(5), art.282 alin.(1) şi (2), art 283 alin.(1), (3), art.286 alin.(1) şi (3), art.287, art. 288 alin.(1), (2)
şi (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
-În baza pct.54, pct.72 alin.(3), pct.146, pct.155 alin.(1) lit.c, pct.156 alin.(2), pct.158,
alin.(3) şi (4), pct.163, alin.(2), pct.165 alin.(1), pct.169, pct.180 alin.(1), pct.185 alin.(1) şi (2),
pct.188 alin.(1) lit.”a”, pct.220 alin. (1), pct. 222, pct. 224 alin.(1) şi (2), pct. 255, pct.290^1 alin.(1) si
(2) din H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- În conformitate cu H.G. nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu
anul 2013; O.G nr. 1/ 2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul
impozitelor şi taxelor locale.
- O.U.G nr.59/2010 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal,
-H.G nr.791/02.08.2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal ,aprobate prin H.G nr.44/2004, precum şi pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art.III din O.U.G. nr.58/2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale,
Legea nr.290/2012 privind aprobarea O.G nr.30/2011 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal , precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiarfiscale,
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 6 alin. 1 şi 2 din Legea 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică,
În temeiul art. 36 alin. 2 lit.b şi alin.4 lit.c, art.45 alin. (2) lit.c ;I art.115 alin. (1) lit.b din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRÂŞTE:
Art.1 Se stabilesc impozitelor şi taxelor locale valabile pentru anul 2013, după cum
urmează:
a) Se aprobă majorarea cu 4% a impozitelor prevăzute la art. 251 alin.(3) , art. 258 alin(2),
alin(4), alin(6), art.263 alin.(2), alin(6), din Legea 571/2003, Codul fiscal, coroborat cu H.G. nr.
1309/2012, prezentate în Anexele 1A, 2A, 2B, 2C, 3A, 3D
b) Se aprobă impozitele prevăzute la art.263 alin(4) şi alin(5) din Legea 571/2003 Codul
fiscal, coroborat cu H.G. nr. 1309/2012, prezentate în Anexele 3B şi 3C.
c) Se aprobă cotele de impozitare care se aplică valorii de inventar a clădirii la calcularea
impozitului pe clădiri în cazul persoanelor juridice prevăzute la art. 253, alin. 2 din Legea 571/2003
Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare,se stabileşte la 1,5%, cota prevăzută pentru
clădirile nereevaluate în ultimii 3 ani faţă de anul de referinţă prevăzută la art.253 alin (6) majorată
cu 10%, pentru clădirile nereevaluate în ultimii 5 ani faţă de anul de referinţă prevăzută la art.253
alin (6) majorată cu 30%, prezentate în Anexa 1B,

Art.2 Se aprobă termenele de plată şi bonificaţia prevăzută de Legea 571/2003 privind
Codul fiscal , cu modificările şi completările ulterioare, prezentate în Anexa 4
Art.4 Se aprobă taxa fără aplicarea unei majorări pentru eliberarea certificatelor,avizelor şi
autorizaţiilor la art.267 din Legea nr. 571/2003 prezentată în Anexa 5A
Art.5 Se aprobă taxa fără aplicarea unei majorări pentru eliberarea/vizarea unei
autorizaţii/unui acord de comercializare prevăzut în art.268 a taxelor pentru eliberarea
autorizaţiilor de funcţionare alin.(2), cu taxa pentru eliberarea de copii heliografice alin.(3) şi taxa
pentru eliberarea certificatului de producător alin.(4) prezentată în Anexa 5B
Art.6 Se aprobă taxa fără majorare pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
prevăzut la art. 270 alin.(4) şi a taxei de afişaj în scop de reclamă şi publicitate prevăzut la
alin.(2) în Anexa 6.
Art.7 Se aprobă impozitul pe spectacole Legea 571/2003, art. 274 şi art. 375. Prezentat în
Anexa 7
Art.8 Se aprobă alte taxe locale Legea 571/2003 art. 283 Chirii, Legea 215/2001 a
administratiei publice locale republicată Anexa 8.
Art.8 Se aprobă taxele judiciare de timbru prevăzute de Legea nr. 146/1997, privind
taxele judiciare de timbre cu modificările şi completările ulterioare, prezentate în Anexa 9.
Art.9 Se aprobă taxele extrajudiciare de timbru conform Legii nr. 117/1999 cu
modificările şi completările ulterioare, prezentate în Anexa 10.
Art.10 Se aprobă limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la art. 294 din Legea
nr. 571/2003 Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prezentate în Anexa 11
Art.11 Se aprobă scutirile şi facilităţile prevăzute la art. 286 alin 3 şi 4 din Legea nr.
571/2003, prezentate în Anexa 12 , precum şi procedura de acordare a acestor facilităţi
Art.12 Se aprobă următoarele taxe speciale: taxa specială PSI şi taxa specială aplicate
de Serviciul Impozite si Taxe, precum si tariful de xerocopiere aplicate de către toate
compartimentele, prezentate în Anexele 13A, 13B şi 13C.
Art.13 Lista actelor normative prin care sunt instituite impozitele şi taxele locale inclusiv
hotărârile Consiliului local al comunei Mugeni şi Dispoziţiile Primarului prin care s-au instituit,
stabilit impozite şi taxe locale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, prezentată în
Anexa 14
Art.15 Hotărârea va intra în vigoare la data de 13.02.2013 dată la care se abrogă HCL
nr.54/2012 cu modificările ulterioare.
Art.16 Anexele nr. 1- 14 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.17 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Serviciul de
Contabilitate Impozite şi Taxe Locale în colaborare cu toate serviciile si compartimentele din
cadrul Primariei comunei Mugeni.
(1) Prezenta hotărâre se comunică Serviciilor si Compartimentelor din cadrul Primariei
comunei Mugeni, precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Harghita
(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei
publice locale.

Preşedinte de şedinţă ,
Szilágyi Ferenc

Contrasemnează,
SECRETAR,
Szilágyi Sándor

Mugeni, 12 febuarie 2013.
Nr. 4
* Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de ___11____ voturi pentru, un nr. de __1____ voturi împotrivă
şi un nr. de ___0___ abţineri, dintr-un număr total de___12_____consilieri prezenţi.

ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA MUGENI
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.1 la
HCL . nr. 4 /2013
Impozitul şi taxa pe clădiri
Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri şi alte
construcţii aparţinând persoanelor fizice (Legea 571/2003, art.251, alin.3)
Anexa 1A

Nr. crt.

Felul clădirilor şi al altor construcţii impozabile

0

1

Aprobat 2013
Valoare impozabilă**)
(RON/m2 )
Cu instalaţii de
apă, canalizare,
Fără instalaţii de
electrice, încălzire
apă, canalizare,
[condiţii
electrice, încălzire
cumulative***)]
2
2

1.Clădiri
a)

b)

Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma
unui tratament chimic şi/sau termic
Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală,
din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte
materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

972

577

264

165

2. Construcţii anexe, situate în afara corpului principal al clădirii:
c)

d)

e)

f)

Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale
165
rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic
Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn ,din piatră
naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice
99
alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau
chimic
În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă
încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la 75 % din suma care
mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de s-ar aplica clădirii
clădiri prevăzute la lit. A-D
În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă
încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la 50 % din suma care
mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în s-ar aplica clădirii
oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

149

66

75 % din suma care
s-ar aplica clădirii

50 % din suma care
s-ar aplica clădirii

Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este
amplasată clădirea, prin înmulţirea acesteia cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în
tabelul următor:

IV

Zona in cadrul
localitatii
A

Coeficienti de
corectie
1,10

V

B

1,00

V

C

0,95

Rangul localitatii

Satul
Mugeni
Lutita
Dejutiu
Alunis
Beta
Dobeni
Matiseni
Taietura

1. În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin înmulţirea suprafeţei
construite desfăşurate a clădirii, exprimată în m², cu valoarea impozabilă a clădirii, cu cota de
impozitare de 0,1% şi cu coeficientul de zonă şi rang al localităţii (tabelele din Anexa 1A).
2. Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor
secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la
subsol, exceptând suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţă şi suprafeţele
scărilor şi teraselor neacoperite.
3. În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente,
coeficientul de corecţie corespunzător rangului localităţii şi zonei de amplasare a clădirii se
reduce cu 0,10.
4. Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum
urmează:
 cu 20% pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani de la data de 1 ianuarie
a anului fiscal de referinţă;
 cu 10% pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani
inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.
5. În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de metri
pătraţi, valoarea impozabilă a acesteia, determinată conform celor prezentate mai sus, se
majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 metri pătraţi sau fracţiune din aceştia.
6. În cazul în care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare sau
extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel ca acesta se
consideră ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări.
7. Pentru contribuabilii persoane fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri
utilizate ca locuinţă, care nu sunt închiriate unei alte persoane, impozitul pe clădiri se
majorează după cum urmează:
 cu 65% pentru prima clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu;
 cu 150% pentru cea de-a doua clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu;
 cu 300% pentru cea de-a treia clădire în afara celei de la adresa de domiciliu.
Nu intră sub incidenţa alin. (1) din art. 252 persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri
dobândite prin succesiune legală.
8. Persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală nu intră
sub incidenţa prevederilor punctului 7.

Cotele de impozitare pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor juridice
(Legea 571/2003, art.253 alin.2)
Anexa 1B
Specificare

Cota pentru persoane
juridice

Prevedere Legea 571/2003, Codul
fiscal
Între 0,25 % şi 1,50 % inclusiv
aplicată asupra valorii de inventar a
clădirii pentru persoanele juridice
care au efectuat reevaluarea în
ultimii 3 ani.
Între 5 % si 10 % aplicată asupra
valorii de inventar a clădirii pentru
persoanele juridice care nu au
efectuat reevaluarea în ultimii 3 ani
anteriori anului fiscal de referinţă.
Între 30 % si 40 % aplicată asupra
valorii de inventar a clădirii pentru
persoanele juridice care nu au
efectuat reevaluarea în ultimii 5 ani
anteriori anului fiscal de referinţă.

Aprobat pentru
anul fiscal 2012

1,50 %

10 %

30 %

1. Pentru persoanele juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin înmulţirea valorii de
inventar a clădirii, cu cota de impozit prevăzută pentru anul 2013, respectiv cu cota de 1,50
% la clădirile reevaluate în ultimii 3 ani, pentru cele nereevaluate în ultimii 3 ani cu cota de
10 %, iar pentru cele nereevaluate în ultimii 5 ani cu cota de 30 %.
2. În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare,
modificare sau extindere, de către locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are obligaţia să
comunice locatorului valoarea lucrărilor executate pentru depunerea unei noi declaraţii
fiscale, în termen de 30 zile de la data terminării lucrărilor respective.
3. În cazul unei clădiri ce face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a
acestuia se aplică următoarele reguli:
 impozitul pe clădiri se datorează de locatar
 valoarea care se ia în considerare la calculul impozitului pe clădiri este valoarea din
contract a clădirii, aşa cum este înregistrată în contabilitatea locatorului sau
locatarului, conform prevederilor legale în vigoare
 în cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă,
impozitul pe clădiri este datorat de locator.
4. Impozitul pe clădiri se aplică pentru orice clădire deţinută de o persoană juridică aflată în
funcţiune, în rezervă sau în conservare, chiar dacă valoarea sa a fost recuperată integral pe
calea amortizării.
5. În cazul clădirilor proprietate a persoanelor juridice şi a căror valoare de inventar a fost
recuperată integral pe calea amortizării, valoarea impozabilă a clădirilor respective se reduce
cu 15% .
Taxa pe clădiri (Legea nr. 571/2003, art. 249 alin 3)
Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a autorităţilor administrativ
teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor
juridice se stabileşte taxa pe clădiri care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor,
titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe
clădiri.

Anexa nr. 2 la
HCL nr. 4 /2013
Impozitul şi taxa pe teren

Impozitul pe terenurile amplasate în intravilan- terenuri înregistrate în orice alte
categorie de folosință, decât cea de terenuri cu construcții (Legea 571/2003, art.258, alin.2)

1. În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de
folosinţă de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei
terenului exprimată în ha cu suma corespunzătoare din tabelul de mai jos (Anexa 2A)
Anexa 2 A
Nr.crt.
1.
2.
3.

Rangul localitatii
IV
V
V

Zona de incadrare
A
B
C

Lei / ha
925
556
369

* 1m2 = 0,0001 ha

Impozitul pe terenurile amplasate în intravilan – orice altă categorie decât cea de terenuri cu
construcţii (Legea 571/2003, art.258, alin.4)

Nr.crt.

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de
folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea
suprafeţei terenului exprimată în ha. cu suma corespunzătoare din tabelul de mai jos (Anexa 2B), iar
acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie.
Anexa 2 B

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.



Aprobat 2012
RON/ha/an
Categoria de folosinţă

Rangul localităţii
Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie
Livadă
Pădure sau alt teren cu vegetaţie
forestieră
Teren cu ape
Drumuri şi căi ferate
Terenuri neproductive

1 m2 = 0,0001 ha

I
zona

II
zona

III
zona

IV
zona

II
29
22
22
48
55
29

II
22
20
20
36
48
22

II
20
16
16
29
36
20

II
16
14
14
20
29
16

16
-

14
-

8
-

-

Impozitul pe terenurile amplasate în extravilan (Legea 571/2003, art.258, alin.6)
Impozitul pe terenurile amplasate în extravilan se calculează prin înmulţirea suprafeţei
exprimată în hectare cu suma corespunzătoare din tabelul de mai jos:
Anexa 2 C
Nr.
Crt.
0
1
2
3
4
5
5.1.
6
6.1.
7
7.1.
8
8.1.
9
10

Categoria de folosinţă
1
Teren cu construcţii
Arabil
Păşune,
Fâneaţă
Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.crt. 5.1.
Vie până la intrarea pe rod
Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1.
Livadă până la intrarea pe rod
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr.
crt. 7.1.
Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie
Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole
Teren cu amenajări piscicole
Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

A
32
52
29
29
58
x
58
x
17
x
6
35
x
x

Aprobat 2013
Zona lei /ha
B
C
29
27
50
47
27
23
27
23
55
52
x
x
55
52
x
x
15
12
x
5
32
x
x

x
2
29
x
x

D
23
44
21
21
50
x
50
x
8
x
1
27
x
X

Taxa pe teren (Legea nr. 571/2003, art. 256 alin 3)
Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a autorităţilor administrativ
teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren
care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau
de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren .
ANEXA 3
HCL. nr. 4 /2013
Impozit pe mijloace de transport
Impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a
acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm³ sau fracţiune din aceasta cu suma
corespunzătoare din tabelul următor:
(Legea 571/2003, Art.263 alin. 2)
Anexa 3A
Tipul mijlocului de transport
1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu
cilindrică de până la 1600 cm³ inclusiv
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm³
inclusiv
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm³
inclusiv
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm³
inclusiv
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 cm³
10. Autobuze, autocare, microbuze

U.M.
capacitatea
şi 2000 cm³
şi 2600 cm³ lei/an/200cm3 – sau
fracţiune
şi 3000 cm³

Aprobat 2013
Cf. HG.nr.956/2009
8
19
75
150
302
25

6. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12
tone inclusiv
7. Tractoare înmatriculate
II.Vechicule înregistrate
1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică mai mică de 4800 cm³
1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică mai mare de 4800 cm³
2. Vechicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

31
19
4
5
52

Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12
tone (Legea 571/2003, art.263, alin. 4 şi 5 modificată prin O.U.G .nr.125/2011)
Anexa 3 B

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată

I. Vehicule cu două axe:
1. M asa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în
operaţiunile de transport intern şi internaţional anul
2013
Vehicule cu sistem de
Vehicule cu sistem de
suspensie pneumatică
suspensie pneumatică sau un
sau un echivalent
echivalent recunoscut
recunoscut
0

133

2. M asa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

133

367

3. M asa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

367

517

4. M asa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

517

1.169

5. M asa nu mai puţin 18 tone

517

1.169

II. Vehicule cu trei axe:
1. M asa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

133

231

2. M asa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

231

474

3. M asa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

474

615

4. M asa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

615

947

5. M asa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

947

1.472

6. M asa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

947

1.472

7. M asa de cel puţin 26 tone

947

1.472

III. Vehicule cu patru axe:
1. M asa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

615

623

2. M asa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

626

973

3. M asa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

973

1.545

4. M asa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1.545

2.291

5. M asa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1.545

2.291

6. M asa de cel puţin 32 tone

1.545

2.291

Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu
masa totală maximă autorizată egală sau mai mare 12 tone (Legea 571/2003, art.263, alin.5
modificată prin O.U.G nr.125/2011)

Anexa 3 C
Numărul axelor şi masa totală maximă
autorizată
I. Vehicule cu 2+1 axe:
1. M asa de cel
2. M asa de cel
3. M asa de cel
4. M asa de cel
5. M asa de cel
6. M asa de cel
7. M asa de cel
8. M asa de cel
9. M asa de cel

puţin 12 tone, dar
puţin 14 tone, dar
puţin 16 tone, dar
puţin 18 tone, dar
puţin 20 tone, dar
puţin 23 tone, dar
puţin 25 tone, dar
puţin 12 tone, dar
puţin 28 tone

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operaţiunile de
transport intern şi internaţional anul 2013
Vehicule cu sistem de
suspensie pneumatică sau un Vehicule cu alt sistem de suspensie
echivalent recunoscut

mai mică
mai mică
mai mică
mai mică
mai mică
mai mică
mai mică
mai mică

de
de
de
de
de
de
de
de

14 tone
16 tone
18 tone
20 tone
22 tone
25 tone
28 tone
13 tone

0
0
0
60
137
320
414
747
747

0
0
60
137
320
414
747
1.310
1.310

mai mică
mai mică
mai mică
mai mică
mai mică
mai mică
mai mică
mai mică

de
de
de
de
de
de
de
de

25 tone
26 tone
28 tone
29 tone
31 tone
33 tone
36 tone
38 tone

128
299
491
721
871
1.429
1.984
1.984
1.984

299
491
721
871
1.429
1.984
3.012
3.012
3.012

1. M asa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2. M asa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
3. M asa de cel puţin 40 tone

1.579
2.197
2.197

2.197
2.986
2.986

1.395
1.937
2.679
2.679

1.937
2.679
3.963
3.963

794
960
1.434
1.434

960
1.434
2.283
2.283

II. Vehicule cu 2+2 axe:
1. M asa de cel
2. M asa de cel
3. M asa de cel
4. M asa de cel
5. M asa de cel
6. M asa de cel
7. M asa de cel
8. M asa de cel
9. M asa de cel

puţin 23 tone, dar
puţin 25 tone, dar
puţin 26 tone, dar
puţin 28 tone, dar
puţin 29 tone, dar
puţin 31 tone, dar
puţin 33 tone, dar
puţin 36 tone, dar
puţin 38 tone

III. Vehicule cu 2+3 axe:

IV.Vehicule cu 3+2 axe
1. M asa de cel
2. M asa de cel
3. M asa de cel
4. M asa de cel

puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
puţin 44 tone

V.Vehicule 3+3 axe
1. M asa de cel
2. M asa de cel
3. M asa de cel
4. M asa de cel

puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
puţin 44 tone

Remorci, semiremorci sau rulote* (Legea 571/2003, art.263, alin.6)
În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulete, care nu face parte dintr-o combinaţie de
autovehicule prevăzută în Anexa 3C, impozitul pe mijlocul de transport este egală cu suma
corespunzătoare din tabelul de mai jos:
Anexa 3 D
Masă totală maximă autorizată
a) până la 1 tonă inclusiv
b) peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
c) peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d) peste 5 tone

Aprobat 2013
lei/an
9
35
54
67

Anexa nr. 4
HCL. nr. 4/2013
Termene şi modalităţi de plată
Termene de plată
1. Impozitele şi taxele pe bunurile deţinute în proprietate de către persoanele fizice sau
juridice (clădiri, terenuri, mijloace de transport), se plătesc anual, în două rate egale, până la
datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
2. Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabil, persoane fizice
sau juridice, de până la 50 lei inclusiv se plăteşte integral până la primul termen de plată. În
cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi
unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat.
3. Impozitul anual pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabil, persoane fizice
sau juridice, de până la 50 lei inclusiv se plăteşte integral până la primul termen de plată. În
cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza
aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe teren
cumulat.
4. Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabil,
persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv se plăteşte integral până la primul
termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de
transport pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativteritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.
5. Pentru plata cu anticipaţie a impozitelor/taxelor de mai sus, datorate pentru întregul an de
către contribuabil până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până
la 10% stabilită prin hotărâre de consiliu local.

BONIFICAŢIE
Prevăzută de Legea 571/2003, cu
modificările ulterioare

Propus pentru anul 2013

Pentru persoane fizice

Pentru persoane juridice

10 %

10 %

Până la 10 %

Anexa nr. 5 la
HCL. nr. 4/2013
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor (Legea 571/2003, art.267)
În domeniul construcţiilor taxele se stabilesc în funcţie de valoarea acestora sau a instalaţiilor, de
suprafaţa terenurilor sau de natura serviciilor prestate, astfel:
Anexa 5 A
Nivelurile aprobate pentru
anul 2013
Art. 267 alin.(1) – Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediu rural
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul
Taxa(lei)
de urbanism:
a) până la 150 m² inclusiv
3
b) între 151 m² şi 250 m² inclusiv
3
c) între 251 m² şi 500 m² inclusiv
4
d) între 501 m² şi 750 m² inclusiv
4
e) între 751 m² şi 1000 m² inclusiv
6
f) peste 1000 m²
6+0,01 lei/m² pentru fiecare m² care depăşeşte 1000 m²
Art. 267 alin.(3) - Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care urmează a fi
folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă este egală cu 0,5 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.
Art. 267 alin.(4) - Taxa pentru eliberarea
autorizaţiei de foraje şi excavări
8 lei/m² afectat
Art. 267 alin.(5) - Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier, în
vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3 % din
valoarea autorizată a lucrărilor de şantier.
Art. 267 alin.(6) - Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, de căsuţe sau rulote ori
campinguri, este egala cu 2 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.
Art. 267 alin.(7) - Taxa pentru eliberarea
autorizaţiei de construire pentru chioşcuri,
tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe
8 lei/m² de suprafaţa ocupată de
căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru
construcţie
amplasarea corpurilor şi a panourilor de
afişaj, a firmelor şi reclamelor
Art. 267 alin.(8) - Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele
prevăzute în alt alineat al art. 267 este egală cu 1 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv
instalaţiile aferente.
Art. 267 alin.(9) – Taxa pentru eliberarea de desfiinţare, totală sau parţială a unei construcţii este egală cu 0,1%
din valoarea impozabilă a construcţiei, stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri. In cazul desfiinţării
parţiale a unei construcţii, taxa pentru eliberarea autorizaţiei se modifică astfel încât sa reflecte porţiunea din
construcţie care urmează a fi demolată.
Art.267 alin.(10) – Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire este
egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau autorizaţiei iniţiale.
Art. 267 alin.(11) - Taxa pentru eliberarea unei
autorizaţii privind lucrările de racorduri şi
branşamente la reţele publice de apă,
canalizare, gaze, termice, energie electrică,
telefonie şi televiziune prin cablu
Art. 267 alin(12) - Taxa pentru avizarea
certificatului de urbanism de către comisia de
urbanism şi amenajare a teritoriului, de către
primar sau de către structurile de specialitate
din cadrul consiliului judeţean
Art. 267 alin(13) - Taxa pentru eliberarea

13 lei pentru fiecare racord

15 lei/aviz

certificatului de nomenclatură stradală şi
9 lei/certificat
adresă
Art. 267 alin(14) - Pentru taxele prevăzute la art. 267, stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie, se
aplică următoarele reguli:
a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicită avizul şi se
plăteşte înainte de emiterea avizului;
b) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care
expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea
lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale;
c) până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea lucrărilor de construcţii,
compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza
valorii reale a lucrărilor de construcţie;
d) până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice
locale a emis valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice sumă suplimentară datorată de către persoana care a
primit autorizaţia sau orice sumă care trebuie rambursată de autoritatea administraţiei publice locale.
Art. 267 alin(15) - În cazul unei autorizaţii de construire emise pentru o persoana fizică, valoarea reală a lucrărilor de
construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art. 251 din Codul Fiscal.

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate economică şi a altor
autorizaţii similare (Legea 571/2003. art.268)
Anexa 5 B

Art.268
alin.(2)
Art.268
alin.(3)

Art.268
alin.(4)

Art.268
alin.(5)

Taxa
pentru eliberarea autorizaţiilor de
funcţionare
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de
pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea
planuri, deţinute de consiliile locale 31 lei
pentru fiecare mp sau fracţiune mp
Taxa pentru eliberarea certificatului de
producător:
Pentru producători care vând numai
zarzavaturi;
Pentru producători care vând legume,
fructe și miere;
Pentru producători care vând legume,
fructe, miere și produse lactate;
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a
autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de
alimentaţie publică
Taxa pentru vizarea anuală a autorizaţiei
privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie
publică

Nivel aprobat anul
2013
19
2 lei/coala A4
4 lei/coala A3
8 lei/coala A2
16 lei/coala A1
31 lei/coala A0

40
60
80
600
Cod CAEN: 5610
Cod CAEN: 5630
100

*Comercianţii a căror activitate se desfăşoară potrivit Clasificării activităţilor din economia

naţională – CAEN, aprobată prin Ordinul nr. 337/2007, în clasa 5610 – Restaurante şi 5630 – Baruri,
datorează bugetului local al comunei Mugeni în a cărui raza administrativ teritorială se află
amplasată unitatea sau standul de comercializare, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a
autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică stabilită în sumă de până la 3615
lei.

Anexa nr. 6 la
HCL. nr. 4 /2013
Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate (Legea 571/2003, art.270 şi art.271)
Specificaţie

Nivel aprobat pentru anul 2013

Art. 270 alin.(4) – Cota taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate
Art. 271 alin.(2) - Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o
activitate economică
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru
reclamă şi publicitate

3,0 %
32 lei/m² sau fracţiune de m²
23 lei/m² sau fracţiune de m²

1. Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei
respective la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.
2. Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată obţinută sau care urmează a
fi obţinută pentru serviciile de reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată.
3. Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data de
10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de
reclamă şi publicitate.
4. Taxe pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul
de luni sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afişează în scop de reclamă
şi publicitate.
Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în două rate egale, până la
datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv. Taxe pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate,
datorată aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice și juridice, de până la 50 lei
inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.
Anexa nr. 7 la
HCL. nr. 4/2013
Impozitul pe spectacole
Impozitul pe spectacole (Legea 571/2003, art. 274 şi art. 275)
Cota de impozit pe spectacole (Legea 571/2003 art. 274. alin.2 ) se determină astfel:
a. în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet operă,
operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la
cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau
internaţională, cota de impozit este egală cu 2%
b. în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a, cota de
impozit este egală cu 5%.
Manifestarea artistică sau activitatea distractivă(Legea 571/2003, art. 275., alin.2, lit. a,b)
Manifestarea artistică sau activitatea
distractivă
Videoteci
Discoteci

Nivelurile pentru anul 2013
Lei / m²
2
3

Anexa nr. 8 la
HCL. nr. 4/2013
Alte taxe locale, Chirii
Alte taxe locale (Legea 571/2003, art.283, Chirii (Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată)
8.1. Taxa zilnica pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor destinate in
scopul obtinerii de venit
8.2. Taxa zilnica pentru ocuparea domeniului public sau privat al Comunei, cf.
prev. art. 283 alin. 1 din Anexa la H.G. nr. 797/2005
8.3. Tarif pentru închirierea căminului

20 lei/zi
7 lei/zi/mp

8.3.1. TARIF PENTRU ÎNCHIRIEREA CĂMINULUI PENTRU ORGANIZAREA DE
BALURI

Mugeni

150

Beta

100

Tăietura

100

Dobeni

150

Lutiţa

150

Mătişeni

100

Dejuţiu
Aluniş

100
50

Mugeni

200

Beta

200

Tăietura

100

Dobeni

200

Lutiţa

200

Mătişeni

150

Dejuţiu

200

Aluniş

50

8.3.2. TARIF PENTRU ÎNCHIRIEREA CĂMINULUI PENTRU ORGANIZAREA DE NUNŢI

8.3.3. TARIF PENTRU ÎNCHIRIEREA CĂMINULUI PENTRU ALTE ACTIVITĂŢI

Mugeni

100

Beta

100

Tăietura

100

Dobeni

100

Lutiţa

100

Mătişeni

50

Dejuţiu

80

Aluniş

50

Procedura de calcul pentru alte taxe locale
Taxele prevăzute în Anexa nr. 8 (exlusiv pct. 9.4) se percepe de la agenţii economici,
contribuabili persoane juridice şi fizice, care solicită:
-

aprobarea pentru ocuparea domeniului public sau privat al comunei;

-

aprobarea deţinerii sau utilizării echipamentelor destinate în scopul obţinerii de venit;
închirierea căminului.
Anexa nr.9 la
HCL nr. 4/2013
Taxe judiciare de timbru

Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbre, cu modificările ulterioare
Extras din norma juridică
Art.2. (1). Acţiunile si cererile evaluabile in bani, introduse la
instanţele judecătoreşti, se taxează astfel:
a) pana la valoarea de 50 lei
b) intre 51lei si 500 lei
c) intre 501 lei si 5.000 lei
d) intre 5001 lei si 25.000 lei - plafon valoric pentru anul 2010
e) intre 25.001 lei si 50.000 lei – plafon valoric pentru anul 2010
f) intre 50.001 lei si 250.000 lei – plafon valoric pentru anul 2010
g) peste 250.000 lei – plafon valoric pentru anul 2010
(2)În cazul contestaţiei la executarea silită, taxa se calculează la
valoarea bunurilor a căror urmărire se contestă sau la valoarea
debitului urmărit, când acest debit este mai mic decât valoarea
bunurilor urmărite Taxa aferenta acestei contestaţii nu poate
depăşii suma de 194,00 lei, indiferent de valoarea contestata
Art. 3. Acţiunile si cererile neevaluabile in bani se taxează astfel:
a) cereri pentru constatarea existentei sau neexistentei unui
drept făcute in cadrul art. 111 din Codul de procedura civila
a)1 cereri in anularea sau declararea nulităţii unui act juridic
nepatrimonial
b) cereri care privesc dreptul de folosinţa locuinţelor sau a unor
încăperi, nelegate de plata anumitor sume de bani, precum si
cereri de ordonanţa prezidenţial al căror obiect nu este evaluabil
in bani

Nivelurile aplicabile în
anul fiscal 2013
– lei X
6 lei
6 lei+10% pentru ce
depăşeşte 50 lei
51 lei+8% pentru ce
depăşeşte 500 lei
411 lei+6% pentru ce
depăşeşte 5.000 lei
1.611 lei+4% pentru ce
depăşeşte 25.000 lei
2.611 lei+2% pentru ce
depăşeşte 50.000 lei
6.611.lei +1% pentru ce
depăşeşte 250:00 lei
194 lei

X
19 lei
12 lei

10 lei

c) cereri pentru :
- stabilirea calităţii de moştenitor
-stabilirea masei succesorale

50 lei/moştenitor
3% la valoarea masei
succesorale

- cereri de raport

- cereri de reducţiune a liberalităţilor

- cereri de partaj
d) cereri de recuzare in materie civila
e) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării
vremelnice, precum si cereri in legătura cu masurile asigurătorii
f) cereri de perimare si cereri pentru eliberarea ordonanţei de
adjudecare
g) contestaţii in anulare
h) cereri de revizuire
i) acţiuni de grăniţuire, in cazul in care nu cuprind si revendicarea
unei porţiuni de teren

j) acţiuni posesorii si cereri care au ca obiect servituţi

k) cereri de strămutare in materie civile
l) cereri pentru investirea cu formula executorie a hotărârilor
judecătoreşti pronunţate in ţară sau in alte ţări si a oricăror alte
hotărâri sau înscrisuri prevăzute de lege, care nu sunt executorii
potrivit legii
m) cereri introduse de cei vătămaţi in drepturile lor printr-un act
administrativ sau prin refuzul nejustificativ al unei autorităţi
administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept
recunoscut de lege:
- cererea pentru anularea actului sau, după caz, recunoaşterea
dreptului pretins, precum si pentru eliberarea unui certificat, unei
adeverinţe sau oricărui alt înscris
- cererea cu caracter patrimonial, prin care se solicita si
repararea pagubelor suferite - 10% din valoarea pretinsa, dar nu
mai mult de
n) cereri pentru refacerea înscrisurilor si a hotărârilor dispărute,
precum si cereri de repunere in termen
o) cereri pentru încuviinţarea executării silite
- cereri pentru emiterea somaţiei de plata
p) cereri privind instituirea de măsuri asigurătorii asupra navelor
si aeronavelor
r) cereri de asistenta judiciara, formulate de autorităţile străine,
daca prin convenţii internaţionale sau pe baza de reciprocitate nu
s-a stabilit ca asistenta judiciara internaţionala se efectuează
gratuit
- înmânarea de acte judiciare sau extrajudiciare

3% la valoarea
bunurilor a căror
rapoarte se solicită
3% la valoarea rezervei
care urmează a fi
preîntregită prin
reducţiunea
liberalităţilor
3% din valoarea masei
partajabile
4 lei
10 lei
10 lei
10 lei
10 lei
19 lei
taxa se va calcula în
condiţiile art.2 alin.(1),la
o valoare stabilită la
20%din valoarea
bunului a cărui posesie
se solicită sau asupra
căruia se soli8cită
constiuirea unei
servituţi
4 lei

4 lei

X

4 lei

39 lei
4 lei
10 lei
39 lei
388 lei

X
39 lei

- efectuarea de comisii rogatorii
s) cereri de înfiinţare a popririi
t) cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de
copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea ca sunt
definitive sau irevocabile
ţ) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la
dosar, fiecare exemplar de pe copie in parte
ţ)1 cereri pentru eliberarea oricăror alte certificate prin care se
atesta fapte sau situaţii rezultate din evidentele instanţelor de
judecata sau cu privire la dosarele aflate in arhiva acestora
u) notificările si somaţiile comunicate prin executorii
judecătoreşti, de fiecare comunicare
v) cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru supralegalizarea
înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi utilizate in
străinătate
x) cereri adresate Ministerul Justiţiei pentru autorizarea
traducătorilor si interpreţilor
Art. 4. Cereri pentru acordarea personalităţii juridice pentru
autorizarea funcţionarii
a) cereri pentru înregistrarea partidelor politice
b) cereri pentru acordarea personalităţii juridice asociaţilor fără
scop lucrativ, fundaţiilor, uniunilor si federaţiilor de persoane
juridice fără scop lucrativ, precum si pentru modificarea actelor
constitutive ale acestora
Art. 5. Cererile formulate in domeniul drepturilor de autor si de
inventator se taxează după cum urmează:
a) cereri pentru recunoaşterea dreptului de autor si a celor
conexe, pentru constatarea încălcării acestora si repararea
prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor si a sumelor
cuvenite pentru opere de arta, precum si pentru luarea de masuri
in scopul prevenirii producerii unor pagube iminente sau pentru
asigurarea reparării acestora
b) cereri pentru recunoaşterea calităţii de inventator, de titular de
brevet, de a drepturilor născute din brevetul de invenţie, din
contractele de cesiune si licenţa, inclusiv drepturile patrimoniale
ale inventatorului
Art. 6. In materie comercială se taxează următoarele cereri :
a) cereri pentru înregistrarea sau autorizarea societăţilor
comerciale, precum si pentru modificarea actelor constitutive ale
acestora, cereri pentru excluderea unui asociat, precum si cereri
de dizolvare si lichidare a unei societăţi comerciale
b) cereri pentru lichidarea poziţiei dominante a unui agent
economic
c) acţiuni, cereri si contestaţii introduse în temeiul Legii nr.
85/2006 privind procedura insolvenţei,cu modificările şi
completările ulterioare,şi al Ordonanţei Guvernului nr.10/2004
privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului
instituţiilor de credit,aprobată cu modificări şi completăriprin
Legea nr.278/2004
Art. 7. Taxele judiciare de timbru pentru unele acţiuni si cereri
referitoare la raporturile de familie sunt următoarele
a) pentru cererea de divorţ întemeiată pe art. 38 alin 1 si 2 din
Codul familiei

78 lei
10 lei
2 lei
1 lei/ pag.

1 lei
4 lei
1 lei
19 lei
X
39 lei
19 lei

X

39 lei

39 lei

39 lei

39 lei

120 lei

X
39 lei

b) pentru cererea de divorţ întemeiata de art. 38 alin 3 din Codul
familiei, precum si in cazul in care reclamantul nu realizează
venituri sau acesta sunt inferioare salariului minim brut pe tara
c) pentru cerere de stabilire a locuinţei minorilor formulate potrivit
art. 100 alin 3 din Codul familiei, pentru cererea de încredinţare a
copiilor minori, introduse separat de acţiune de divorţ, pentru
cererile de reincredintare a copiilor minori ulterior divorţului,
pentru acţiunea introdusa de un părinte care a recunoscut unul
sau mai mulţi copii, in scopul purtării numelui sau, precum si
pentru cererile de încredinţare a copiilor minori din afara
căsătoriei, formulate potrivit art. 65 din Codul Familiei.
Art. 8. (1) Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici si a
activităţii notariale nr. 36 / 1995 cu modificările si completările
ulterioare si se taxează după cum urmează:
a) cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenta dintre
birourile notarilor publici
b) plângeri împotriva încheierii de respingere a cererii de
îndeplinire a unui act notarial
c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii si a sigilului notarului
public de către Ministerul Justiţiei
Art. 81. (2) După plata taxelor succesorale, eliberarea de noi copii
de pe hotărârile judecătoreşti la alin 1 se taxează cu 2 lei
Art. 82. Cererile formulate potrivit Legii nr. 188 / 2000 privind
executorii judecătoreşti, cu modificările si completările ulterioare,
se taxează după cum urmează:
a) cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenta intre
birourile executorilor judecătoreşti
b) plângeri împotriva refuzului executorului judecătoreşti de a
îndeplini un act sau de a efectua o executare silita
c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii si ştampilei
executorului judecătoresc
Ar.9 Acţiunile si cererile prevăzute de Decretul- Lege nr.
115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile
funciare si de Legea cadastrului si a publicităţii imobilare nr.
7/1996, cu modificările si completările ulterioare, altele decât
cererile de efectuare a operaţiunilor de publicitate.
Art. 11.(2) Se timbrează cu 4 lei cererile pentru exercitarea
apelului sau recursului împotriva următoarelor hotărâri
judecătoreşti
Art. 12. Cererile în vederea declarării recursului în anulare în
cauze civile adresate Ministerului Justiţiei sau Parchetului de pa
lângă Curtea Suprema de Justiţie
Art. 13. Toate celelalte acţiuni si cereri neevaluabile in bani, cu
excepţia celor scutite de plata taxei juridice de timbru potrivite
legii

8 lei

6 lei

X
8 lei
8 lei
4 lei
2 lei

X
8 lei
8 lei
4 lei

8 lei

4 lei

8 lei

8 lei

Anexa nr. 10 la
HCL nr. 4 /2013
Taxe extrajudiciare de timbru
LEGEA NR.117/1999 PRIVIND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU 1 )
ANEXA - LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
Extras din norma juridică

Nr.
crt.

1

2

3

4
5
6
7
8
9
10

x
1

2
3
x
1

2

x

APROBAT
PENTRU
ANUL 2013
Taxa, în lei

CAPITOLUL I
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul
Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru
alte servicii prestate de unele instituţii publice
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
2
prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelora pentru care se plăteşte o altă
taxă extrajudiciară de timbru mai mare
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 proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal,
în bilete de proprietate:
- pentru animale sub 2 ani
2
- pentru animale peste 2 ani
5
Eliberarea, la cerere. a certificatelor medico-legale şi a altor certificate medicale folosite
2
în justiţie
Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar
2
ÎÎnregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului
15
ÎÎnregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei
2
Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă
2
întocmite de autorităţile străine
Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă
2
Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau
2
deteriorate
CAPITOLUL II
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea,
precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit
Acte de identitate:
x
a)eliberarea sau preschimbarea cărţilor 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 schimbareaa
5
domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români
b) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale presoanelor fe
6
i l
ă ăa permiselor
i
Eliberarea
saul vizafă
anuală
de vânătoare
3
Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit
2
CAPITOLUL III
Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere
Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule:
a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile A
6
A1, B, B1 şi B+E
b)obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile C
28
C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb şi TV
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
84
ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi
pentru persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători autovehicule, cu excepţia
celor pentru categoriile B, B1, B+E
CAPITOLUL IV
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare

1

2
3
x

x

de circulaţie pentru probe
Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor:
a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv
b)autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg
Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate
permanent temporar
Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor
CAPITOLUL IV1
Taxă pentru furnizare date
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
CAPITOLUL V
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii
fondului funciar nr.18/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare, cu
excepţia celor pentru terenurile agricole şi forestire

60
145
9
414

5

15

) T axele nu includ contravaloarea documentelor eliberate ca urmare a prestării de servicii, care se stabileşte potrivit dispoziţiilor legale.
) Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de
proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.097 din 24 noiembrie 2004,
aprobată prin Legea nr.34/2005, în scopul finalizării eliberării titlurilor de proprietate, eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra
terenurilor agricole şi forestiere se fac gratuit.

1

2

Anexa nr. 11 la
HCL. nr. 4 /2013
Sancţiuni
Sancţiuni (Legea 571/2003 art.294)
Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice
Aprobat pentru anul 2013

Art. 294. alin.3
Art.294. alin.4

Contravenţia prevăzută la alin.2, lit.a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cea de
la lit.b)-d) cu amendă de la 279 lei la 696 lei.
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidenţa şi gestionarea,
după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 325 lei la 1578 lei.

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice
Aprobat pentru anul 2013

Art.294, alin.6

În cazul personelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin.3 şi 4 se
majorează cu 300 % , respectiv:
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea,
după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 1300 lei la 6312 lei.
Contravenţia prevăzută la alin.2, lit.a) se sancţionează cu amendă de la 280 lei la 1116 lei, iar cea
de la lit.b)-d) cu amendă de la 1116 lei la 2784 lei.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primar şi persoane
împuternicite din cadrul compartimentelor de specialitate ale autorităţii administraţiei publice
locale.

Anexa nr. 12 la
HCL. nr. 54/2012
Scutiri şi facilităţi
Scutiri şi facilităţi stabilite de consiliul local (Legea 571/2003 art.286, alin. 3 şi alin.4)
Facilitati pentru persoane fizice
Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si taxa pentru eliberarea unei autorizatii
pentru desfasurareaunei activitati economice nu se datoreaza de catre persoanele cu handicap
grav sau accentuat si de persoanele incadrate in gradul I de invaliditate, veterani de razboi si
deportatii.
Impozitul pe cladiri nu se datoreaza pentru cladirea unei persoane fizice, daca:
a) cladirea este o locuinta noua, realizata in conditiile Legii locuintei nr. 114/1996,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; sau
b) cladirea este realizata pe baza de credite, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr.
19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de
locuinte, aprobata cu modificari prin Legea nr. 82/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.
Scutirile de impozit se aplica pentru o cladire timp de 10 ani de la data dobandirii acesteia. In
cazul instrainarii cladirii, scutirea de impozit nu se aplica noului proprietar al acesteia.
Impozitul asupra mijloacelor de transport nu se aplica pentru:
- autoturismele, motocicletele cu atas si mototriciclurile care apartin persoanelor cu handicap
locomotor si care sunt adaptate handicapului acestora;
- veterani de razboi.

Facilitati pentru persoanele juridice
Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa
pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor , precum si alte taxe locale nu se
aplica:
- organizatiilor care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati
specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de
recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane
varstnice, precum si pentru alte persoane aflate in dificultate, in conditiile legii.
Nu se datoreaza impozit pe teren pentru terenurile forestiere administrate de Regia Nationala
a Padurilor - Romsilva, cu exceptia celor folosite in scop economic.
Consiliul local poate acorda scutiri de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren
datorat de catre persoanele juridice in conditiile elaborarii unor scheme de ajutor de stat avand ca
obiectiv dezvoltarea regionala, care se vor adopta prin hotarari distincte, in urma cererilor depuse de
persoanelor juridice respective.

Procedura de acordare a faci1ităţii fiscale pentru categoriile de persoane fizice prevăzute la art.
286, alin.3 şi alin.4 din Legea 571/2003
Scutirea sau reducerea la impozitul pe clădiri şi la impozitul pe teren, se acordă următoarelor
categorii de persoane fizice, prevăzute la art. 286 alin.3 din Legea 57 1/2003:
- Persoane fizice ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim pe
economie, ori constau în exclusivitate din ajutor de şomaj şi / sau pensie de asistenţă socială;
Reducerea se acordă proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal, începând cu data
de întâi a lunii următoare celei în care persoanele fizice prezintă actele doveditoare ale situaţiei
respective.
Dosarul va cuprinde:
- cererea adresată Consiliului Local prin care se descrie situaţia de fapt;
- actele doveditoare ale încadrării în prevederile art. 286, alin. 3 din Legea 571/2003;
- actele doveditoare ale proprietăţii clădirii şi terenului pentru care se cere reducerea.
Scutirea sau reducerea la impozitul pe clădiri şi la impozitul pe teren, se acordă următoarelor
categorii de persoane fizice, prevăzute la art. 286 alin.4 din Legea 57 1/2003:
- Persoane fizice ale căror căror clădiri şi terenuri aflate în proprietate au fost afectate în
urma unor calamităţi naturale.
Reducerea se acordă proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal, începând cu data
de întâi a lunii următoare celei în care persoanele fizice prezintă actele doveditoare ale situaţiei
respective.
Dosarul va cuprinde:
- cererea adresată Consiliului Local prin care se descrie situaţia de fapt;
- actele doveditoare ale încadrării în prevederile art. 286, alin. 4 din Legea 571/2003
(notă de constatare a pagubei întocmită de inspectori ai Primăriei Comunei Mugeni, o fotografie a
proprietăţii afectate);
- actele doveditoare ale proprietăţii clădirii şi terenului pentru care se cere reducerea.
- Pompierii voluntari care particip activ la acțiuni sunt scutiți la plata taxei PSI.
Dosarul complet se depune la Serviciul de Impozite şi Taxe Locale al Primăriei Comunei
Mugeni, care îl înaintează pentru aprobare/respingere Consiliului Local la prima şedintă ordinară a
acestuia.
Consiliul Local analizează şi adoptă hotărârea de aprobare/respingere a cererii. Hotărârea
Consiliului Local va fi comunicată celor interesaţi prin intermediul Serviciului de Impozite şi Taxe
Locale în termen de 10 zile de la aprobare.
În cazul în care intervine o modificare în situaţia contribuabilului, care are drept urmare
neîncadrarea în prevederile art. 286, alin. 3 din Legea 57 1/2003, reducerea nu va fi aplicată,
începând cu luna următoare celei în care s-a produs modificarea. Contribuabilul are obligaţia de a
declara acest lucru în termen de 10 zile de la modificările intervenite.

Anexa nr. 13 la
HCL. nr. 4/2013
Tarife speciale
Tarif special PSI
Anexa 13 A
Conform Legii 273/2006, privind finanţele publice locale, art. 30, taxa specială PSI se
percepe de la contribuabili proprietari de clădire din comuna Mugeni.
Legea 571/2003
art.282
Tarif special PSI
Tarif special PSI

Taxa aprobată
pentru anul 2013
15 lei/familie/an
5 lei/pentru persoanele care au vârsta
de 65 de ani si peste și locuiesc
singure/an

Anexa 13 B

Taxe speciale aplicate de Serviciul Impozite şi Taxe Locale

Conform Legii 273/2006, privind finanţele publice locale, art. 30, se percepe o taxă specială
de la contribuabilii persoane fizice şi juridice care solicită, căutare în arhiva fiscală, respectiv,
solicită certificat fiscal în regim de urgenţă.
Felul şi destinaţia taxei speciale
1. Tarif special de căutare în arhiva fiscală
-pentru persoane fizice
-pentru persoane juridice
2. Tarif special pentru eliberarea, eliberarea în regim
de urgenţă, a următoareleor acte fiscale
- certificat fiscal – eliberat conform legii
-certificat fiscal – eliberat în ziua solicitării

U.M.

Aprobat 2013

Lei

20
50

Lei

5
10

Anexa 13 C

Tarif special de xerocopiere aplicată de către toate compartimentele

Conform Legii 273/2006, privind finanţele publice locale, art. 30, se percepe o taxă specială
de la contribuabilii persoane fizice şi juridice care solicită, xerocopiere de acte în baza Legii
nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
Felul şi destinaţia taxei speciale
1.Tarif de xerocopiere de acte solicitate în baza Legii
nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public.

Taxă specială pentru dezvoltarea localității

Aprobat 2013

Lei/pag

1

Anexa 13 D

Se percepe o taxă specială de 1200 ron/firme pentru firme de construcții cu sediul în
afara comunei Mugeni, care execută lucrări de reparații și construcții în raza comunei.

Anexa nr. 14 la
HCL. nr. 4 /2013
Lista actelor normative
Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite şi taxe locale, inclusive
Hotărârile Consiliului Local al comunei Mugeni, prin care s-au instituit /stabilit impozite şi
taxe locale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent
Reglementări naţionale:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Hotărârea Consiliului Local nr. 19/2007 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2008;
Hotărârea Consiliului Local nr. 34/2008 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2009;
Hotărârea Consiliului Local nr. 58/2009 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2010;
Hotărârea Consiliului Local nr. 56/2010 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2011;
Hotărârea Consiliului Local nr. 46/2011 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2012;
Hotărârea Consiliului Local nr. 54/2012 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2013;
Legea 24/2010 pentru modificarea si completarea art. 284 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal;
O.U.G. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
Hotarare nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale
si alte taxe assimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2010;
H.G. 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind
codul fiscal;
Legea 273/2006 privind Finanţele publice locale;
Legea 571/2003 privind codul fiscal, capitolul IX. Impozite şi taxe locale cu modificările şi
completările ulterioare;
Ord. 92/2003 Codul de procedură fiscală.
H.G. nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi
alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013;
O.G nr. 1/ 2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar- fiscale în domeniul impozitelor şi
taxelor locale.

